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॥ श्री ॥ 

ओआीमोजराजविरचितं (पञ्ममकाण्डपर्यन्ते३् 
|. अधि. .। 

लक्ष्मणसूरिविराचितं (पष्टकाण्डमात्रम् ) 

चम्प्रामायणम् । 
रामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितया व्याख्यया समेतम् | 

7-2:२&द: 

काशीनाथ पाण्डुरड़ परब 

इत्यनेन संस्क्ृतम् । 

अल पा>0-<(0<ि-- 

त्च्च 

शाके १८२० चत्सरे 

सुम्बय्यां 

निणेयसागराख्ययन्ञालये तद्धिपतिना मुद्राक्षरेरज्नयित्वा 
प्राकाइर्य नीतम् । 

मूल्य रूप्यकद्दयम् । 





| ॥ श्री: ॥ 

श्रीभोजराजविरचितं 

चम्पूरामायणम् । 
श्रीरामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितया व्याख्यया समेतस् । 

हु '६<:६७-३७- *द-----+-ब_त-ते 

बालकाण्ड्म् || 

गुरवे स्वेलोकानां मिषजे भवरोगिणाम् । 
निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूतये नमः ॥ 
शिवानन्दाश्रयगुरोश्वरणस्मरणं मम । 

' उत्साहशक्तिजं तेजस्तनोतु मुखपंडूजे 0 
विप्नेश विधिमात॑ण्डचन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दित । 
नमो गणपते तुम्यं ब्रह्मणां अद्मणस्पते ॥ 

सीताकल्पलतान्वितं दशरथाम्भोराशिजं, सोदरो- 
दारस्कन्धमभीश्दं सुमनसां श्रेणीमिरामोद्तिम् । 

नित्य॑ खाश्रितनन्दनं किसलयश्रीपश्चशाखोज्चर्ल 
श्रीरामामरभूरुहं हदि सदा सेवेड्थैसंसिद्धये ॥ 
सुधाकरउुधाकराच्छरदभा स्व राभाखरा- 

'ख्ितक्रमविपश्रिकाक्रणनसादरा साद्रा । 
 विरिश्विवमोहनागमविश्ञारदा शारदा 

'मदीयरसनाइंणे नठतु सर्वद्ा सवेदा ॥ 
यत्पादाम्भोजरेणुं विचुधकविवराः प्राप्य सिद्धाज्षनं वा 

अज्ञाइष्टे: अमीलां पद्चुतरतमसा आप्तवत्या निजाया: । 
आसाद्ोन््मेषमारान्रिधिमिव कवितां प्रापुरुयद्गुणाथों 

निष्पत्यूहं मुदास्मान्स सुरवरज्ुतः पातु हेरम्बदेवः ॥ 
' श्रीमांज्रेलिज्वदेशीि. स जयति विदुधश्रेणिकोटी रकोटी- 
* कोटीसाणिक्यभूतागणितगुणगणो $खण्डपाण्डिल्शौण्ड: । 

धीरः शॉण्डिल्यगोत्र: सकलकविकुलाढादिसूक्तिप्रवीणो 
. वीणोदाहार्यविद्याविवरणनिपुणों रामचन्दों .बुघेन्द्र: ॥ 



रे चम्पूरामायणम् । 

निल्य॑ संभ्रमजुम्भिता नटति यजिद्ठाइणे भारती 
जायन्ते कविपुंगवासतनुझूतों यद्वकनिर्वेणनात् । 

भोजक्षोणिभुजामुना विरचितश्रम्पूप्रवन्धो 5धुना 
च्याख्यां तस्त्र करोमि मझुलतरां साहिल्यमज्ूषिकाम् ॥ 

व्याकुर्वन्ति निवद्धगौरवभयानैव स्फुटट युक्तिमि- 
ये तेष्ध्येतृजनग्रतारणपरा: का नैपुणी वा ततः । 

बेसर्योा वचसां कवीशह॒दयं प्रस्यापयन्नन्वय-- 
द्वारेवाहमिहाखिलं प्रविश्वणोम्युक्तिजजोजुम्मितम् ॥ 

अय खल तत्नभवान्विचित्रसरसकविताकल्पलतामञ्ञयामोदिताशेषबिवुधसमाजो- 
5नवयनिखिलवियामिज्ञ: सर्वेज्ञसावभीमी भोजनामा महाराज: समसतसदह्गुगमणिगणाशि- 
रामस्थ तारकब्रह्मरूपिणसत्रभवतः श्रीरामस्य चरितालुवर्णन॑ निःश्रेयसनिदानं निजान्तरहें 
निर्वर्ण्य 'काव्यं यशसे 5थकृते व्यवह्ाारविदे शिवेतरक्षतये । सद्य: परनिददेतये कान्तासं- * 
मिततयोपदेशयुजे ॥? इत्यायरुंकारवचनप्रामाण्यात् , काव्यस्थानेकप्रेयःसाधनतां “का- 
व्यालापांश्च वर्जयेत” इति निषेधस्थासत्काव्यविषयतां चे पश्यन्, सकलकल्याणपरायण्णं 
श्रीरामायणं चम्पूप्रवन्धात्मना चिकीर्एुः, चिकीपितानन्तरायपरिसमाप्तिग्रचयुगमनलक्ष- 
णफलसाधनलात् “आशीनमस्किया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम! इत्याचायदण्डिवा- 

क्यादाशीरायन्यतमस्थ अवन्धमुखलक्षणलाच ततादी लक्ष्मीशब्दपूर्वकमाशिप॑ प्रयुद्धै-- 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष- 

भमद्विद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवाल्मू | 
हैरम्वमम्बुरुहडम्बरचौयेनिन्न 

विन्नाद्रिभिदशतधारधुरंधरं नः ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीमिति । आदी रुक्ष्मीशब्दयोगाद्र्णगणादिशुद्धेरभ्युच्छूय: । तदुक्तम्-- 

“देवतावाचकाः दब्दा ये च भद्दादिवाचकाः । ते सर्व नैव निन्या: स्युलिपितो गणतो- 
5इपि वा । इति । निगमा वेदास्त एव शाखिनो दक्षा:। 'दक्षो महीरुहः शाखी! इ- 
तल्मरः । त्रीद्यादिल्ञादिनि: । तेपां शिखा उपनिषद्ः। ता एवं शिखा अग्राणीति किंश- 
रुपकम् । मौलयश्र अतीयन्ते । तासा प्रवाल नवपद्दवम् । वेदान्तवेद्मिद्र्थ: । शिखा 
ज्वालाकेकिमीौल्योः शिखा शाखाग्रमौलियु! इति वेजयन्ती | अंवालो वल्लकीदण्डे विद्वुमे 
नवपहछये” इति शब्दाणवे । अम्चुनि रोहतीलम्बुरुहं परम तस्थ यो डम्बरः सौसार्या- 
तिश्नयसंरम्भस्तस्थ॒चीर्चडपहरणे । त्राद्मणादिलात्ध्यज् । निन्नमायत्तम् । अम्बुरुहसी- 
भाग्यापद्यारीसर्थ: । अथीनो निम्न आयत्तः इसमरः । अत एवं साहश्यपर्यवसाना- 
दुपमा । डम्बरेल्यन्न दम्यन्ते भीरवोड्नेनेति डम्बरः । दम उपशमे! । औषादिकला- 
दरमल्य:, प्रपोदरादिलादणतब्यलयथ । सवोधिनीकारसु---डम्ब विश्लेपे! इति वान्तो 

१. झुतराम्” इति पाठ. | 



है 
१३] 

वालकाण्डम् । ह्ले 

धातुरस्तीद्याह । तन्मते डम्बं_विक्षेप॑ रातीति डम्बरः। “आडम्बरोडस्नी संरम्स 
इसमरशेषश्व । विहन्यन्त एमिरिति विद्नाः अत्यूहा:। “विज्नोइन्तरायः अत्यूह:? इ- 
लमरः । 'घजर्थ कब्विधानम्? इति कप्प्र्यय: | त एवाद्रय: पवैतास्तेषां मेदे विदारणे 
शतधारधघुरंघरं वज्जायुबसमानसारम् । अशेषविम्नविनाशकमित्यथ: । धूरेव घुरा। 
आप ॑  चेव हलन्तानाम्” इति बंचनादाप् । तां धारयतीति घुरंधरम् । 'संज्ञायां भूत- 
बजि-” इल्यादिनाण्प्रय्यय: । खिल्नव्ययस्थ” इति हख: । 'अरुद्विषत्-? इत्यादिना सुसा- 
गम: । हंरम्बस्थेदं हेरम्वं वेनायकम् । 'तस्पेदम! इत्यण् । अब्विद्वये चरणयुग्मम् | इ- 
तरंथु न विद्यतेअपेक्षा यस्मिन्कमणि तथथा भवति तथेततरानपेक्षम् । भजनीयान्तर- 
निरपेक्षमित्यर्थ: । इदं क्रियाविशेषणम् .। यद्ब्विद्नयविशेषणं तदा सहकार्यन्तरम- 
नपेक््य खातद्येणेव सकलसेवकजनाभीप्सितदानसमर्थमित्यर्थ:। नितरामतिशयेन ।किमे- 
त्तिडब्यय-/ इत्यादिना आम्ग्रत्यय: ।नो5स्माक॑ लक्ष्मीमशेषामिलपितार्थसंपात्ति तनोतु क- 
रोठु। संपादयलित्यर्थ: | तनोतेः 'आशिषि लिडलोटौ” इल्याशीरथे लोट । 'शोभासंपत्ति- 
पद्मासु लक्ष्मी: श्रीरिति कथ्यतते! इति शाश्वत: । अन्नाशीररुंकार:--आश्ीर्नामासिलषि 
तबख़ुनः शासन मतम्” इति लक्षणात् । अय॑ चोक्तोपमारूपकविशेषाभ्यां तिलतण्डुल- 
वत्परस्परनैरपेक्ष्यात्संखज्यते । तथा नितरामितरेत्यादिव्यञ्ञनयुग्मानां तकाररेफख- 
कारादीनां केवलानां चासक्ृदाइत्त्या इत्त्यनुप्रासः शब्दालंकारः । तदुत्त वियानाथेन--- 
“एकद्विगश्तीनां तु व्यज्ञनानां यद्ा भवेत् । आदत्तियन्र संदर्भ बदृत्त्यनुग्रास इध्यते ॥* 
इति । अयमेवालंकार:ः ग्रायश्ो भोजराजोक्तिष्वनुसंघेय: । विशेष॑ तु वक्ष्यामः । आदो 
बुदेवताक, गैसगणस्य अयोगाच्छुमलाभ: सूच्यते । तदुक्तम---तो 
यौरन्ललछु: ७-.. ..। । लकारस्थ भूल्वाद्वीजप्रचयगमनसिद्धि: । प्रायेणान्न द्वाक्षा- 
तकः--द्वाक्षाणकः स कथितो बहिरन्तःस्फुरदसः” इति लक्षणाव् । एतदादिशक्ोकपश्चक 
वसन्ततिलकाइत्तमू---'उतक्ता वसन््ततिलछका तभजा जगौ गः इति केदारलक्षणात् ॥ . 

इदानीं तावत् 'मइलादीनि मज्नलमध्यानि मइलान्तानि शझासत्राणि अथन्ते” इत्यादि- 
.  भगवद्धाष्यकारवचन प्रमाणयन्, शिक्षचारपरिग्राप्तं विशिष्टदेवताब्राह्मणनमस्काररूपे 
 भज्नलं निवध्ताति--- 

उद्चेगतिजगति सिद्धवति धम्मतश्थे- 

ततस्थ प्रमा च बचने; कृतकेतरेश्वेत्। 
तेषां प्रकाशनद्शा च महीसुरेश्े- 

तांनन्तरेण निपतेत्क न सत्पणामः ॥ २ ॥ 
, उच्चेरिति | जगति । जगत्खित्यर्थ: । उच्चैरुन्नता गतिगैन्तव्यदेश: ! खर्गायु- 

नतस्थानमिंल्यर्थ: । 'देशे प्राप्ये गतिः” इति बैजयन्ती । धर्मतो ज्योतिंशेमादिधंमौत । 
पश्मम्यास्तसि: । सिद्धति चेन्निष्पन्ना भवति यदि । सिद्धततीति पंद संवन्न संबब्यते । 

: तस्प धर्मेस्ख श्रमा यथाथीजुभवश्व । खर्गादिफलसाधनलज्ञानमिति यावत् ! प्रमाकरणं 
ः 



8 चम्पूरामायणम् । 

प्रमाणमिल्नत्र यथाथीनुभवः प्रमा! इति अमाशब्दार्थस्यथ, ताकिकेरुपवर्णितत्वात् । 

करृतकेतररक्ननरिमेवचने: ज्योतिशेमेन खगकामो यजेत' इत्यादिविदवाक्ये: सिद्धति 
चेतू। ननु 'अस्य महतो भूतस्य निःखसितमेवैतरग्वेदो यजुर्वेद: सामबेद:” इत्यादिवाक्या- 
द्वेदानामुत्पत्तिभ्वणात्कथमकृतकत्वमिति चेत् 'अनादिनिधना निला वागुत्थष्श खयंभुवा। 
आदी वेदमयी विद्या यतः सर्वः अवार्तितः - ॥" इति श्रुतरकृन्रिसल्लावगसात् । छचः 
सामानि जज्िरे! इल्ादिपु हिरण्यगर्भ वेदाविभाव एवं जनेरर्थ: । 'एतच्छास्रयोनिलात? 
इति वेदान्तसूत्रव्याख्यानावसरे तन्रभवद्धिर्भाष्यक्ृद्धिः सम्यंग्विवेचितम् । तनैवालुसं- 
भेवमित्यलमत्र शातरविचारेण । तेपामक्ृनत्रिमवचनानां अकाशनदशा पाठतोड्थतश्रः 
स्फुटीकरणप्रकारश्व । महीसुरे: । ब्राह्मणेरित्यथ: । आश्रमोड्छी द्विजालयग्रजन्मभूदे- 
बवाडवा:? इलमरः | तानन्तरेण तान्महीसुरान्विना। 'अन्तरान्तरेणयुक्ते? इति द्वितीया । 
मत्यणामों मत्कृतनमस्कारः कक नु कुन्न वा निपतेत्मवर्तेत । उतक्तक्मेण परमभ्रेयोहितूनां, ' 
बेदविदां ब्राह्मणानामेव नमस्कार्यल्ात्तेपामेवायं नमस्कारो विधीयत इत्यर्थ: | तथा च 
श्रुतिः---तस्माद्राह्मणेभ्यो वेद्विज्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात्! इति । ततो ब्राह्मणा 
एवं नमस्कार्या इश्देवताश्व । तदुक्तं भगवता श्रीकृ्णण महाभारते--दैवाधीन जगत्सवे 
मच्ाधीन तु दैंवतम् । तन्मन्न ्राह्मणाधीन आ्ाह्मणो मम देवतम् ॥? इति। अन्नोत्तरो- 
त्तस्प पूवपूर्व श्रति विशेषणलादेकावल्यलंकारः । तदुक्तमेकावल्याम्--यत्र विशेषण- 

भाव: पूर्व पूर्व प्रति कमेणेव । भजति परंपरमेपालंकृतिरिकावली कथिता ॥! इति ॥ 
ददानीं ख़चिकीपिंतनिवनन््धस्थ खरूपनिरूपणद्वारा सहृदयानां प्ररोचनामुत्यादयन,, 

तदचनायां निजरसनाया: प्रद्ृत्तिमाशास्ते--- 

गयद्यानुवन्धरसमिश्रितपयसूक्ति- 
हेया हि वाद्यकया कलितेव गीतिः । 

तस्मादधातु कविमागेजुपां खुखाय 
चम्पूप्रवन्धरचनां रसना मदीया ॥ ३ ॥ 

गद्येति | गद्यान्यपादवद्धानि । तदुक्तम---“अपादः पद्संघातों ग्य॑ पद्म चतुप्प- 
दम! इति । गद्यानामनुवन्धेनानुप्द्रेणग यो रस आखादस्तेन मिश्रिता मिलिता 
पद्ममृक्ति: पद्मानां सम्यश्नचना । आखादे ब्रह्मणि रसे! इति शब्दाणवे । वाद्रकलया 
वीणांबघुम्नदद्धादिवायशिल्पेन । “कला शिल्पे बिद्वद्धों! इति वेजयन्ती । कलिता मि- 
श्रित्रा गीनिगानवियेव हवा मनोज्ञा हि । सहदयहदयाछादिनी खल्वित्यर्थ: । तस्माद्ग- 
झपग्रमिश्षितप्रवन्धस्य सर्वानन्दकरलाद्धेतो: । कवयन्ते रसोछसितशब्दाथसंघटनपरया 
गिरा वर्भवन्तीति कववन्तस्मार्सजुर्पा तद्गत्मीनुवॉर्तनाम् । कवितारसाभिज्ञानामिलर्थः । 
सुगाय हृदयानुरफ़्ना् ममेयं मदीया । ृद्धाच्छ:! इति छम्नलयः । रसना जिह्ा । 

ई व्नवालण 3 ज्न््स््ट न #£:5:#४72 >> पाठ: 
4. सलुबद्ध द्ात पाठ: ३, विदा ट्राते पाठ:, 



'वबालकाण्डम् ] हि 

चम्पूग्वन्धरचनां “गद्यपद्मात्मक॑ काव्य चम्पूरित्यमिधीयते” इत्युक्तलक्षणं कार्व्य 
चम्पूप्रवन्धस्तस्थ रचनां निमोणं दधातु । विशिष्टप्रवन्धरचनायां मदीया रसना अब- 
तेंतामित्यर्थ: । चमत्कारकारितया गद्यपद्मात्मके कात्यं करोमीति तात्पयम्। अन्न 
पूवेवाक्य उपमानोपमेयसाधारणधमसाहश्यअ्रतिपादकानां चतुर्णा श्रयोगाच्छौतः पूर्ण 
उपमालंकारं:---खतःसिद्धेन मिन्नेन संमतेन च धर्मतः । स्थादौपम्येन वर्ण्यस्स वाच्य 
चेदेकगोपसा ॥? इंति लक्षणात् । स च शब्देनाजुप्रासेन च संरुज्यते ॥ 

,. नजर वाल्मीकिरचितेनेव श्रीरामायरणन सकलजनसंठप्तेजीयमानलात्तव पुनः कोडर्य 
नूतनग्रवन्धनिर्माणग्यास इत्याशड्रथ सोपपत्तिक॑ तत्प्रणयने खस्याधिकारं तावहरशयंति-- | 

वाल्मीकिगीतरघुपुंगवकीर्तिलेश - 
स्तृप्ति करोसि कथमप्यधुना बुधानाम् । 

गज्ञाजलैभुवि भगीरथयल्नरूब्घेः 
कि तर्पणं न विद्धाति नरः पितृणाम् ॥ ४ ॥ 

चाब्मीकीति | वल्मीकस्थापद्य॑ वाल्मीकिः ! तदुक्त ब्रह्मवैवर्त --“अथात्रवीन्महा- 
तेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । वल्मीकग्रभवों यस्मात्तस्माद्ाल्मीकिरियसो ॥! इति | 'अत 
इज” इतीजू । तेन गीता उपवर्णिता ये रघुपुंगवर्कीर्तिलेशा: । पुसान्गौरिव पुंगवों दृषभ- 
श्रेष्ठ: । श्रेष्ठोक्षाणी तु पुंगवी” इति वैजयन्ती । 'गोरतद्वितछ॒किः इति समासान्तष्च् । 
रघुपुंगवस्य रघुश्रेष्ठत्म कीर्तेदीनक्षात्रादियुणसमुद्भवाया: समाख्याया छेशा लवास्ः | 

ब्रह्मलोकग्सिद्धस्य शतकौटिविस्द्तस्थ श्रीरामचरितस्प चतुविशतिसहस्तसंख्यापरिमित- 
प्रन्धेन श्रीरामायणेन कियत एवं वर्णितल्वात्कीर्तिलेशैरित्युक्तमित्यवगन्तव्यम् । अधु- 
नेदानीं कथमपि महता यलत्रेन । चम्पूग्रवन्धनिर्माणरूपेणेल्वर्थ: । 'ज्ञातहेतुविवक्षाया- 
भप्यादिकथमव्ययम् । कथमादि तथाप्यन्तं यत्ने गौरवबाढयोः ४ इत्युत्पलमालायाम्। 

बुधानां तज्ज्ञानामः। ज्ञाठवान्द्रिसरा बुधा:” इति क्षीरखामी । ढर्ि संतु्टि करोमि । 
अत्र दृष्टान्तमाह--भुवि भूलोके भगीरथेन राज्ञा यल्लब्घै: अयलेनानीतैः । अश्वमेधीया- 
श्ान्वेषणससये कपिलानलदग्धानां सगरात्मजानां खर्लोकग्रापणाय दुश्वरतपश्चयौदिवहु- 
तरपयलेन वियन्सार्गांद्ुवं ग्रापितैरित्यथ: । भगीरथग्रयत्न उत्तरत्र वक्ष्यते । गज्ञजलैमे- 
न्दाकिनीसलिलैनेर: पितृर्णां तर्पणं निवापाज्ञलिदानेन संहाप्ति न विद्धाति न करोति 

-.किम्। करोल्ेवेल्यर्थ/ । अतो5हमप्येव॑ करोमीति भावः । अन्न वैधम्येंण दृष्टान्तालं- 
कार:--चत्र वाक्यद्वये विम्बप्रतिविम्वतयोच्यते । सामान्यधर्मो वाक्यज्ञैः स दृष्यन्तो 
निगद्यते ॥” इति लक्षणात् ॥ 

इत्थे खस्य अ्न्थकरणे योग्यता प्रसाध्य संग्रति कथां प्रस्तौति--- 
. बाचं निशम्य भगवान्स तु ॒नारदस्य 

प्राचेतसः प्रवचसा प्रथम: कवीनाम् । 
१. जन: इति पाठं:. २. 'अथ' इति पाठ. 



६ चम्पूरामायणम् । 

साध्यंदिनाय नियसाय महूर्पैसेव्यां 
पुण्यामवाप तमसां तससां निहन्नीमू ॥ ५ ॥ 

बाचमिति। प्रवचरसां प्रगल्भवचसां कवीनां व्यासादिकवीनां प्रथम आयः । 
सकलकविकुलगुरुरिल्र्थ: । स प्रसिद्ध: । अन्न न यच्छब्दापेक्षा । तबुक्त॑ काव्यप्र- 
काशे--प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूतार्थविपयत्तच्छव्दो यदुपादानं नापेक्षते”! इति । तुशब्द 
उत्कर्पार्ः । अव्ययान्तमनेकार्थल्लात् । भगवान्। उत्पत्ति निधन चैव भूतानामगर्ति ग- 
तिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां चस वाच्यो भगवानिति ॥7 इत्युक्तरक्षण: । प्रचेतसो 5पत्य॑ 

ग्राचेतसो वाल्मीकि: । 'तस्थापल्मम्! इत्यण । प्राचेतसस्लादिकविः स्थान्मैत्रावरु- 
णिश्व सः । वाल्मीकिश्व” इति विश्वः । रमन्ते शरीरेन्द्रियविषयोपनीतया विवेद्- 
नयेति नरा जीवास्तपां संवन्धि नारमज्ञानं यति खण्डयति श्रीरामायणदिव्यनामर्स- 
कीर्तनेनेति नारद: । तहुक्त नारदीबे--गायन्नारायणकर्थां सवेकोकसयापहाम् । 
नारदी नाशयनेति नृणामज्ञानज तमः ॥” इति । अथवा 'नरतीति नरः ग्रोक्तः 
परमात्मा सनातन: इति नारदीयबचनान्नरः परमात्मा तस्य संवन्धि नार॑ परमात्म- 
विपयककज्ञानं तद॒दात्युपदिशति परमकारुणिकतया मुमुक्षभ्य इति नारद्ः। तेनास्थ भ्रद्धे- 
यवचनलमुक्तमिल्वधेयम् | तस्थ नारदस्य श्रह्मनियोगेन समागतस्य देवपिप्रवरस्प बा 
निशम्य । "को न्वस्मिन्सांप्रतं छोके! इल्रादिनिजश्श्नानुरुपोत्तरतया । 'मुने वक्ष्याम्यहं 
बुद्धा सैयुक्त: श्रुयतां नर इल्यादिसंक्षिप्तवालरामायणोक्तां श्रीरामगुणवर्णनरूपां 
वा्च धला । गुरुमुखाच्छोतव्यम्! इति न््यायेन सकललोकगुरोनोरदस्य मुखाब्छूबण- 
विधेविहितलादिति भावः । “निशम्यतीति श्रवण तथा निशमयत्यपि! इति भव्टमल्ठः । 

ततो निश्ाम्यतेरिदं रुपम । अन्यथा निशमशस्येति स्थात्। अत एवाह वामनः:--निश्ष- 
म्यनिशमय्यश्यच्दी प्रकृतिमेदात्' । ननु 'उत्सद्ञानारदो जज्ने दक्षो5हुछ्ात्खयंभुवः” इति 
भागवतग्रसिद्धं हि नारदस्य ब्रद्मपुपखलम् । तथा च--वाल्मीकिरभंवद्ह्मा वाणी वा- 
क्तस्थ रूपिणी । चकार रामचरितं पावन चरितत्रतः ॥! इति स्कान्दे पावतीं प्रति परमे- 
श्रेणोक्तत्राइह्मलोकप्रसिद्धं शतकोटिप्रविस्दतं रामचरितं भूलोकवर्तिचातुर्बण्यतापत्रय- 
विमोचनाथ संक्षिप्य रचयितुसुदुक्तस्थ परमकारुणिकस्॒ ब्रह्मण एव भूमी खांशेन वाल्मी- 
किस्येशाव्तीणलादस् प्रटूल् नारद्स्थोपदेश्ल च कथमुपपदत इति चेत् , सलम् । मालुप- 
लोके रुपान्तरेणावतीणस्थ तस्व संग्रदायग्रवर्तनार्थमित्यमुपथुक्तलत्ान्नातुपपत्तिरि्यलमप्र- 
परयेन। मध्येभवों माध्यंदिनः। मध्यशब्दस मध्यंदिनादेशों भवार्थप्र्ययथ्व स्थात? इति 
न्यासकारः । “सध्यादवाचि मध्यंदिनशब्द एवोत्सादियु पटितः इलन्ये | तथा' च--.- 

'उत्सादिश्योडन! । माध्यंदिनाय नियमाय । साध्याहिकक्रियाँ कठुमिलर्थ: । महपिभसिरक- 

पिप्नवर: सेच्यां क्षानसंध्चावन्दनायनुष्ठानार्थमाश्षयितु योग्याम् | महर्पिलक्षणं तु---तपः- 
शाचपरा दान्ताः सलवाचो बहुश्वता:। वेदवेदाइतत्त्वज्ञा ऋषयः परिकीर्तिता: ॥ इति । 
कुतः । पुण्यां पावनीमत एवं तमसामतज्ञानानां निद्न्नी विनाशिनीम् | खसेवातत्पराणास- 



वालकाण्डम् । ७ 

शोषपापनिवर्तनेन ज्ञानप्रदात्रीमित्यथ: । तससाँ तससांनदीसवाप । लक्षणया तत्तीर॑ 
गपेतद्यर्थ: | अन्न तमेसां तमसामिंति व्यञ्ञनत्रितयस्थातत्त्या इत््यनुप्रासः शब्दालंकार: | 
लक्षणं तूत्तम् ॥ 

तन्न कंचन ऋश्चमिथुनादेक पंश्चशरविद्धमापि व्याधेनानुविद्धं नि- 
ध्यायतो बद्धानुकम्पस्थ भगवतों वाल्मीकेवेद्नारविन्दाचछन्दोमयी का- 

चिदेव निःससार सरखती । 

तत्नेति । तत्र तमसातीरे । पश्च शरा यस्थ॒ तेन पश्चदरेण स्मरेण विद्धं प्रहतम् । 
काममोहितमिति यावत् । “काम: पश्चशरः: समर: इत्यमरः । पश्चभमिः शरेविद्धमिति 
गम्यते । “अरविन्द्सशोक॑ च चूतं॑ च नवमहिका । नीलोत्प्ं च पश्चैते पश्चवाणस्थ 
सायकाः ॥” इत्यमर:। तथाभूतसपि व्याघेन छव्धकेन । निषादेनेति यावत्। 
व्याधो ग्लगवधाजीवो म्रगयुदेब्धकश्र सः इत्यमरः । अनु पश्चाहिद्ध संप्रहतम् । 
परमशोच्यतरमित्यर्थ: । “व्यध संग्रहारे! इति धातो: कर्मणि क्तः | कौब्रमिथुनात्कीशी च 
कौबश्व क्रौज्वो वकविशेषी । क्रुछ कौब्रोष्थ वकः कह: इत्यमरः । “पुसान्ख्रिया! 
इत्येकशेष: । तयोमिंधुनाइन्द्रात् । तन्मिथुनादित्यर्थ: | निधोरणे पश्चमी । ल्रीपुंसी 
मिथुन दवन्द्रम” इत्यमर: । कंचनै्क पुमांस निध्यायत: पदयत: । “निर्वर्णनं तु. निध्यानं दर्शे- 
नालोकनेक्षणम्? इत्यमर:। अत एव वद्धानुकम्पस्मोत्पन्नकरुणस्थ । मैत्रीं सुदिता करुणा 
उपेक्षा चेति चतसूणां महत्चित्तइत्तिल्लेन । विद्धवेदनद्शनस्थ करुणोत्पादकल्लादिति भाव: । 
कृपा दयाजुकम्पा स्थात्! इत्ममर: । भगवतो वाल्मीके: | पृदद्धयं व्याख्यातम् । वदन- 
मरविन्दमिवेत्युपमितसमास: । न तु वदनमेवारविन्द्सिति रूपकसमासः । तथा स- 

ल्रविन्द्स्य आधान्येन तस्मात्सरखतीनिःसरणायोगात् । छन््दोमस्यनुष्टप्छन्दोनि 
बद्घा । द्वार्तिशदक्षराजुषुभ! इति छान््द्सा: । छन्दःशब्दात्तादृप्ये सयट् | टिडाणजू- 
इत्यादिना डीपू । काचिदपूर्वेव वक्ष्यमाणप्रकारा सरख्ती वाप्मिःससार निजग्रयले 
विनेव निजेगास । गीवाग्वाणी सरखती” इस्सर: । रू गतौ” इति धातोलिंट ॥ 

तामेव सरखतीसाह--- ह 
मा निषाद प्रतिष्ठां लमगसः शाख्वती। समा: । 

यत्कोश्वसिथुनादेकमवधी! कासमोहितम ॥। ६ ॥ 

मा निषादेति | हे निषाद, त्व॑ शाश्रती: समा अनन्तसंवत्सरानू । 'संवत्सरों 
वत्संरोष्ब्दो हायनोड्त्री शरत्समा:ः इस्मरः ।अल्यन्तसंयोगे द्वितीया। प्रतिष्ठा स्थितिं 
सागमो सा प्राप्रुहि । क्षिश्रमेव प्रियखेत्यथे: । गसेलेडि पुषादिल्ाहलेरडादेश: । 
न साड्योगे” इत्यडागमसग्रतिषेये वक्तव्येज्प्यापलात्तदभावप्रतिषेधं: । यय्ंस्मात्तौच- 
मिथुनादेक कामसोहितं क्रीडातत्परमवर्धीहंतवानसि । हन्तेलेडि हनो वधादेश: । अर्य॑ . 

१. 'पञ्चशरशराजुविद्धम्” इति -पाठ:. 



८ चम्पूरामायणम् । 

शांपल्लन अदृत्त: छोकः । वाल्मीकेमहपरीखराजुअहेण हझत्ल्कावय्यार्थसंग्रहों निःखतः । 
संग्रह्चायमू-मानिपाद मा लक्ष्मीनिंपीदतति तिष्ठ्यस्मित्रिति मानिपाद लक्ष्मीनिवास 
श्रीराम, ल॑ शाश्वतीः समाथिरकारं प्रतिष्ठामगम: । अखण्डितैश्वर्यानन्द्संपन्नो विजयी 
भवेल्यथ: । यद्तः कारणात्कौश्रमिथुनात् 'कुत्॒ गतिकौटिल्याल्पीभावयो:” इति घातोः 
क्ुवा राक्षती केैकसी तस्था अपलं क्रौश्नो राक्षसों रावण: । 'तस्थापत्यम' इल्मण् । 
तस्प पत्नी कौची सन्दोदरी। अन्रापि पूवैवदेकशेप: । तयोमिशुनादेके काममोहितं 
लोकविद्विष्कर्माणं रावणमवधीः । एतेन महर्पिणा वाल्मीकिना संप्रदायप्रवर्तकेन ल- 
क्ष्मीपतिरूपश्रीरामस्मरणरूप॑ महल काव्यादाववश्यं कर्तव्याशीवचन॑ कृतमिल्यवगन्त- 
व्यम् । इस्पेवं सरखती निःससारेति पूर्वण संवन्धः । छोकाख्यमेतदानुष्र॒भ॑ वृत्तमू--- 
“पश्चमं लघु सर्वेषु सम्रमं द्विचतुर्थयो:। गुरुपट्क॑ च सर्वेपामेतच्छोकस्य लक्षणम् ॥? इति 
बचनात् । मानिपाद अतिष्ठां ल्मगमः” इसन्न 'अ्तिष्ठां ठु अम गसः” इति च्छेदः । 
न विद्रते मा यस्ेति विश्रहदः । तस्त्र संबुद्धिह अम निर्भाग्य | इति नारायणीये ॥ 

तदनु समयोचितहऋत्य॑ निवैल्ये खाश्रमं प्रति गतवति भगवति चाल्मीको। 
तदन्विति | तदन्ञु मा निपाद' इल्यादिच्छन्दोनिवद्धवाइनि:ःसरणानन्तरम् । भग- 

बति पूज्ये वाल्मीकी । समयोचितं मध्याइकालोचितम् । 'समया: शपथाचारकालसि- 
द्वान्तसंविद:” इसमरः । झल ख्लानसंध्यावन्दनादि कर्म निर्वर्य कला खाश्रस॑ खनि- 
केतनं पर्णशाल्गं ग्रति गतवति प्रविष्टि सति । 

ततः कि प्रव्त्तमियत आह--- 

वाणीविछासमपरत्रकृतोपलम्भ- 
मम्भीजभ्रसहमान इवाविरासीत् । 

आभाति यत्कृतिरनेकविधप्रपश्च- 

व्याजेन्द्रजालविधिसाधकापिडि-छकेव ॥ ७ ॥ 
बाणीति । अम्भोजं नारायणनाभीकमलं तत्न भवतील्म्भोजमभूरतरहा । तदुक्त भा- 

गवते--यज्नाभिजातादरविन्दकोशाइद्माविरासीयत एप छोक:” इति । “अन्येभ्यो5पि 
दृइयते' इति क्विप् । अपरत्र पुरुषान्तरे वाल्मीकी कृतोपलम्भ विहितानुपह्म् । तन्नो- 
पलम्यमानमिलर्थ: । वाप्वा: मा निपाद' इल्रादिवाच: | सरखतीदेव्याश्रेति गम्यते । 
विलछासं लीलामसहमानो5म्ृप्यमाण इवाविरासीस्पादुरभूत् । निज्परिगहस्थ पुरुपान्तरा- 

सक्ति को वा सह्देतेति भावः । वस्तुतस्तु परमकारुणिकतया महर्पेवाल्मीकेव्याथविद्ध- 
छोजदर्शनानन्तरजनितझोकापनोदनाथ निजाज्ञया प्रथमतो नारदोक्तमेबार्थ पुनः ख- 
चमप्युपदेयु तत्समक्ष अल्लक्षोइभूदिति तात्पर्यम् । युक्त चतदियाह--आमभातीति । 
यत्कृतियस्वाम्भोजभुवः कृति: कियाशक्ति: कन्नी । अनेकविधो देवतिययइमनुप्यादिमेदेन 

१. स्वाश्रममुपगतवति सति' दइति पाठ: 5. पिच्छिकेव” इति पाठः, 



वालकाण्डम् ।: ९, 

बहुअकारो यः अपश्वः सगे: स इति व्याजो5पदेशो यस्थ स तथोक्तो य इन्द्रजालविधि:। 
“अदेशकालपारोक्ष्य॑ परोक्षस्यैव वस्तुन: | यत्रीषधादिभिः सो<यमैन्द्रजालविधिः स्व॒तः॥” 
इत्युक्तलक्षण: | तस्त॒साधकपिज्छिकेव निष्पादकपिञ्छविशेष इवाभाति ग्रकाशते । 
अत एवं तथुक्त कौच्वहननं तद्दशेनेन महर्षरपि शोकोत्पादनं तदपनोदनाथे खस्माविभौ- 
वश्वेति भाव: । पिडिछकेल्यत्र पिज्छैव पिज्छिका । खार्थे कप्प्र्ययः । कात्पूर्वस्थेकारादेश: । 
यद्पि 'पिड्छवर्ह नपुंसके' इत्यमर:, तथाप्यावन्तो5यं पिज्छाशब्दो निषपण्टून्तरेषु ग्ग्यः। 
अथवा महाकविग्रयोगद्शनात्समाधेयम्। यथोक्त कृष्णकर्णास्ततस्तवे मइझले---“नवशिखि- 
पिज्छालाञ्छितम्? इति। तथा ज्ञानवासिष्ठे शाम्वरीकोपाख्याने----इत्युक्त्वा पिज्छिका 
तेन भ्रामिता असभं सभा । नानाविरचनाबीजं मायेव परमात्मना ॥” इति । निरइशाः 

खल कवय:ः सार्वपथीना इत्यलमतिग्रसब्नैन । अन्न पूर्ववाक्ये वाण्यो्वाच्यग्रतीयमानयो: 
कैषमित्तिकाध्यवसायमूलातिशयोक्तिनिंव्यूडा । असहमान इति जातिखरूपोस्मरेक्षा । उ- 
त्तरवाक्ये तु प्रपश्चे व्याजशब्देन तत्त्वमपहुल्ेन्द्रजालबारोपणादपह्वा्ंकार: । चला- 
द्शिव्दैरसललश्रतिपादनमपहुति:? इति सरवेखसूत्रम् | तदुनीविता चेय॑ पिजिछकेत्यु- 
पममा । सा'चोक्तोत्मरेक्षया परस्परनैरपेक्ष्यात्संस्ज्यते । वसन्ततिलकादइत्तम् । लक्षण तूक्तम् ॥ 

ततः परमहर्षेण सहरषिणा विधिवद्भ्याचितः परमेष्ठी मध्यमछोके5पि 

खब्॒त्त प्रकाशयितुं किल भवन्तमेवोपतिष्ठमानयानया भारत्या रामचरितं 
यथाश्रुतं व्याक्रियतामिति व्याहत्यान्तरधात् । 

तत इति। ततः ग्रादुर्भावानन्तरम्। परमहर्षेण | पितामहो 5्यमेवंभूते मयि दयया- 
विरभूदहो कृतार्थतेति परमानन्द्भरितेनेत्यरथ:। महर्षिणा “ऊध्वेरेतासतपस्थुओ निय- 
ताशी च संयमी । शापालुग्रहयो: शक्तः सत्यसंधो भवेद्षिः ॥ इत्युक्तलक्षणलक्षितेन 
ऋषिश्रवरेण वाल्मीकिना। विधिवद्विध्यहेम । यथाशात्रमित्यथेः । अभ्यचितो5वध्यंपाया- 
सनादिमिः पूजितः । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी ब्रह्मा कती । 'परमे स्थः कित्” इति 
कित्। इनिग्रत्यय औणादि्कः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्” इति सप्तम्या अछ॒क्। स्थास्थिन्त- 
णाम्” इति वक्तव्यात्वल्लम्। मध्यमलोके भूलोकेडपि । लोकत्रयपक्षेडप्यस्य मध्यल्रादिति 
भाव: । अपिशब्दो लोकान्तरप्रख्यातिं यरोतवति । खदछत्तं निजचरित्रं अकाशवचितुं 
प्रद्यापयित॒ुम् । किलेल्यलीके। वस्तुतस्तु मच्छन्दादेवेति भाव: | भवन्तं लामेव | अन्यव्य- 
वच्छेदार्थमेवकार: । तवैव योग्यल्वादिति भाव: । एवकारो5य भारत्या वा संवध्यते । 
उपतिष्ठमानयाजुवर्तैमानयानया भवन्मुखाबनिगतया भारत्या “मा निषाद'इत्यादि- 
सरखत्या । ईद्शैरेव छोकैरित्यथ: । रासचरितं श्रीरामचरित्रम् । श्रुतमनतिक्रम्य 
यथाश्रुतम् । नारद्सुखतः श्रुत्॒तमानतिक्रमणेनवेत्यर्थ: | 'यंथा साहश्ययोग्यलबीप्सा- 
खार्थानतिकमः” इति शब्दाणवे । व्याक्तियतां व्याख्यायतामिद्मेवं व्याहत्योक्लोप- 

१. उपदिष्टमानया” इति पांठः. | 



१० चम्पूरामायणम् । 

दिशय | व्याहार उक्ति्ंपितम्! इसमरः | अन्तरधाददइयो5भूत्। अन्रेदं श्रीरामायण- 
वालकाण्डवबचनम्ू--मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्प्रइ्तत्तेचव सरखती । रामस्थ चरिते छत्ले 
कुर लम्रपिसत्तम ॥! इल्ारभ्य 'इत्युक्ला भगवान्त्रद्मा तत्रेवान्तरधीयत' इत्यन्तम ॥ 

अथ सरसिजयोनेराज्षया रामदूत्त॑ 
करवद्रसमान प्रेश््य दृष्टया प्रतीच्या । 

झुभसतनुत काव्य स्वादु रामायणाख्य॑ 
मधुमयफणितीनां सागेदर्शी महा! ॥ ८ ॥ 

अथेति | अथ ब्रह्मतिरोधानानन्तरम् । 'महलानन्तरारम्भप्रश्नकात्तयेप्वनो अथ' 
इत्समर: । मधुमस्यो5मसतल्लाविष्यस्तासां फणितीनां रसालंकारोहसितशद्दार्थसंघटनावि- 
शेपाणाम् । मधुमयेल्त्र स्रिया: पुंचत- इल्ादिना पुंबद्धाव:। मार्ग पद्धतिं दर्शयतीति 
ताच्छील्येन कवीनामिति मार्गदर्शो | सकलकविकुलगुरुरिल्य्थः | हश्षेर्ण्यन्तात्ताच्छील्ये 
णिनिः । महांश्रासी ऋषिश्व महर्षि: | 'तपोनिर्धृतपाप्मानों याथातथ्यामिधायिन: । 
सेदवेदाइतत्त्वज्ञा ऋषपय: परिकीर्तिता: ॥” इत्युक्तलक्षण ऋषिश्रेष्ठो वाल्मीकि: | सरसिं 
योनि: कारण यस्त तस्प ब्रह्मण आशज्ञया श्रीरामचरितं व्याक्रियतामिलेवं- 
रूपनियोगेन हेतुना । रामबृत्त श्रीरामचरितं प्रतीच्या दृछ्था योगदृश्या | बर्द्या: फर्ल 
वद्रम् । 'फले छक्!। करे हस्ते यद्वदरं तेन समान तत्तुत्यमिद्यार्थी उपमा, कियाविशेषण्ण 
वा। निःशेपमिलर्थ: । ग्रेक्ष्य दृष्ठा। झ॒र्भ वक्तृणां थ्रोतृ्णां च कल्याणकरम् । खादु पाठतो 
गानतथ्व मघुरम् । 'न्रिष्विष्मथुरी खाद इसमरः । रामस्थायन स्थान वर्णकले- 
नेलन्वर्थर्सज्ञा रामायणमिल्याख्या यस््॒ तत्तथोक्तम्। 'पूर्वपदात्संश्ञायामग:” इति णललम । 

उत्तरायणवत् । काव्य प्रवन्धमतनुताकरोत् । कबयते वर्णयत्तीति कविखस्थ कर्म 

काव्यम् । ब्राह्मणादिल्ात्प्यन्। तस्प पह्जादिवददलादसोछसितशब्दार्थसंघटनात्मकमेव, 
न तु कर्ममात्रम् । तत्काव्यं रचितवान् । तथा च श्रीरामायणें---ततः परश्यति ध- 

मीत्मा तत्सव योगमास्थितः । पुरा यत्तन्र निदत्तं पाणावामछक यथा ॥ इल्ारभ्य 

'रुवंशस्थ चरितं चकार भगवानृपि: इल्लन्तम् । मालिनीजृत्तम--ननमययथयुतेय्य 
मालिनी भोगिछोरक: दृति लक्षणात् ॥ 

' तदनन्तरइत्तान्तमाह-- 

एन प्रचन्ध॑ प्रयोक्तु केः समथ इति चिन्तामुपगतवति सति भगवति 
वार्स्माकों । 

एनमितिं। भगवति वाल्मीकावेन प्रवन्ध श्रीरामायणास्यमेतत्काव्यं अ्योक्तुमध्याप- 
बिनुं पटितुं वा कः पुमान्समथाष्धिकारीलेवंरुपां चिन्तां पर्यालोचनमुपगतवति सति । 

१. भणितीनां दलि पाठ:. २. लछोके कः इति पाठः, 



वारूकाण्डम् ।- ह श्र 

ततः कि जात्तमियत आह--- 
उपागतौ मिलिंतपरस्परोपमी 

बहुंश्रुती श्रुतिमधुरखंरान्वितों । 
विचक्षणी विविधनरेन्द्रलक्षणी 

कुशीलछवों कुशलवनामधारिणी ॥ ९ ॥ 
उपागताबिति । मिलिता संगता परस्परोपमान्योन्यसाहइ्यं ययोस्तो ) यमर- 

खात्परस्परतुल्यरूपाविल्यर्थ:। बहुश्नती वेदवेदाहद्सिकलवियाविश्ारदौ । 'शा्रश्नवणयो 
श्रुतम” इंति विश्व: । श्रुतिमघुरेण श्रवणानन्दकरेण खरेण श्रुद्यारब्धानुरणनलक्षणेना- 

न्विती | श्राव्यकण्ठखरसंपन्नावित्य्थ:। खरलक्षणमुत्त संगीतरलाकेरे---श्षुद्ननन्तरभार्वी 
यः शब्दोष्चुरणनात्मक: । रसाद्रक्नयति श्रोतृचित्त स खर उच्यते ॥" इति। 

विचक्षात इति विचक्षणो विद्वांसी | 'कर्तरि ल्युट! इत्ति न््यासकारः । 'असनयों 
ग्रतिषेधों वक्तव्य” इति चक्षिजः ख्याजांदेशासावः । विविधानि बहुप्रकाराणि 
नरेन्द्रलक्षणान्याजानुवाहुलआादिराजचिह्यनि ययोस्ती । महाराजकुमारल्वान्महासास्य- 
सूचकरांजलंक्षणलक्षिताविल्यर्थ: | कुशो लवश्वेति नाम घारयत इति कुशलवनामधघों- 
रिणौ । कुशैल्वैश्व गर्भक्लेदमार्जनात्कुशलवाविल्न्वर्थसंज्ञावित्यथ: । उत्त॑ च कालिदा- 
सेन--स तौ कुशलवोन्म्ृध्गर्भक्ेदी तदाख्यया | कविंः कुशलवावेव चुकार किल 
नामतः 0! कुशीलूवी गायकौ । प्षोदरादिलात्साधुः । उपायतो । चिन्तासमकालमेव 
विशिष्टग्ुणसंपन्नौ मैथिलेयी कुशलवी । समीर्ष प्राप्ताविद्यर्थ: । 'अव्याक्षेपो भविष्यन्द्याः 
कार्यसिद्धेहि लक्षणस्” इति भाव: । अन्नोदात्तता नाम शुणः । तदुक्ते विद्यालाथेन--- 
कध्यविशेषणर्यागो यत्र सा स्थाडुदात्तता' इति । रुचिराइत्तम---“चतुर्ग्हैरिह्र रुचिरा 

जभस्जगा:? इति लक्षणात् ॥ 

एती मुनि: परियगृह्य स्राँ क्तिमपाठयतू । 
एवाबिति । सुनिर्ममनशीलो वाल्मीकि: । झुनिल्क्षणं तु--निर्वित्तः सवेतत्त्वज्ञ 

कामक्रोधविवार्जित: । ध्यानस्थो निष्कियो दान्तंस्तुल्यम्ृृत्काअनो मुनिः 0! इति । 
एती कुशरूवी परिणृत्य शिष्यल्लेन परिगह्य खां खंकीयाम् । खो ज्ञातावात्मनि 
ख॑ निध्वात्मीय स्वोंडखियां घने! इत्यमरः । क्रतिं श्रीरामायणारुय ग्रबन्ध- 
भपाठ्यद्ध्यापयामास । पढेण्य॑न्ताह्नइ । “गतिवुद्धि-? इत्यादिनाणिकर्तु: कर्मलम् । 

तो पुनेरितस्ततों गायमानों इृष्ठा रामः प्रहष्मना। खभवनमानीय 

आतृमिः परिद्वतों निजचरितं गातुसन्वयुद्धू | 
तांचिति। इतस्ततः । तत्र तन्न अदेश इत्यथः । गायमानौ गानेनैव श्रीरामायण् 

पठन्ती तो कुझीलवी कर्म । धुने:झब्दों वाक्यालंकारे | दृष्टा । रामः अहष्मना रूपगान न मं पी मम 5 ला 2 डक 
१. खिकंतिम्? इति पाठ: २. 'सहं' इति पाठ: 



९२ चम्पूरामायणम् | 

संपत्तिभ्यां संतुषश्यन्तः:करण: सन् , खभवन॑ निजमन्द्रिमानीय शूत्यै: ग्रापण्य भ्रात- 

मिलक्ष्मणादिभि: परिश्गतः परिवेष्टितो निजचरितं खचरित्र गाठुं गानेन परिकर्तुमन्व- 
युद्धाएच्छत् । प्रबवन्धमिनं पठतमिति नियोजितवानिद्यर्थ: -। 'अ्रश्नोइनुयोगः पएच्छा चो 
इ्मरः । 

चतगश्व । 

तत इति | ततोष्चुयोगानन्तरम् । चशब्दो वक्ष्यमाणक्रियायां संबध्यते । 

छन््दोमयीनां निढयस्थ चाचा- 
मन्तेवसन्तो मुनिपुंगवस्य । 

एतौ कुमारी रघुवीरदइत्तं 
यथाक्रम गातुमुपाक्रमेतामू ॥ १० ॥ 

छन्दोमयीनामिति। उन््दोमयीनामनुष्टवादिछन्दोनिवद्धानां वाचाम् ।निलयस्य । 
स्यप्रपलनिर्माणचातुर्यकनिकेतनस्येत्र्थ: । 'छन्दः पये च बेदे चा इति विश्वः । 
उन्दःशब्दान्मयंटि डीपू । मुनिपुंगवस्य मुनिश्नेष्ठत्य वाल्मीकेः । अन्तेवसन्तावन्ते- 
ग्सिनी शिप्यौं। एतेनानयोरसण्डितवचनलं सूच्यते । छात्रान्तेवासिनी शिष्यो? 
_ल्यमरः। एतो कुमारी मैथिलेया कुशलवी रघुवीरशत्तं श्लीरामचरितं यथाक्रमम् । रुपदे- 
गानुसारेणवेट्यर्थ: । गातुं गानेन पठितुमुपाकृमेतामुपकान्तवन्ती । चद्दाब्दोष्यमनुयोगं 
पमुशिनोति । एसेन अश्नानन्तरमेवाविलम्बेन आरब्धगानयोरनयो: श्रीरामस्य 
धान्योन्यं देववशात्खयमेबोत्पन्ना प्रीतिरिति सूच्यते । इन्द्रोपेद्रमिश्रणाहुपजा- 
तेबत्तम। 'स्यादिन्द्रवजा यदि ती जगी गः । उपेन्द्रवज़ा जतजासतो गी। अनन्तरोदी- 
रेतलक्ष्ममाजी पादी यदीयावुपञजातयस्ता: ।” इति केदारेणोक्तलातू ॥ 

उपक्रमप्रकारमेवाह--- 

अस्त प्रशस्ता जनलोचनाना- 
मानन्दसंदायियु कोसलेपु । 

आज्ञासमुत्सारितदानवानां 
राज्ञामयोध्येति पुरी रघृणाम् ॥ ११ ॥ 

अस्तीति। जनलोचनानामानन्दसंदायियु | समस्तवस्तुसमद्धतया सकलजननयनान- 
द्करेप्वित्यर्थ:ः । कोसलेयूत्तरकोसलेयु जनपदेयु । वहुवचनान्तैव देशविशेषस्य संज्ञा । 
प्रश्यस्ता प्रद्याता | आज्ञयव समुत्सारिता निरस्ता दानवा येपां तेपाम् | चण्डशास- 
तानामिल्यर्थ: । रघूर्णा रघुवंशोद्धवानां राज्ञों प्रजानुरक्कानां हृपाणाम् । रघुशब्देन 
यदुशत्दवत्तयपल्ले लक्षणा । जनपददब्दानामतद्राजलादहुघु ,छगसंमवाद्रघुरा- 

९, 'मुनिसत्तमस्य' द्रति पाठ:. 



चालूकाण्डम । श्डे 

जसंवन्धिनीस्यर्थ: । योडुमशक़्या अयोध्येल्यन्वर्थसंज्ञा पुरी राजधान्यर्ति। इंन्द्रवज्ञा- 
वृत्तम् । लक्षणं तूक्तम । 'संघांयिशु” इत्यपि पाठ । उदात्तालंकारः ॥ 

तामावसदृशरथः सुरवन्दितेन ः 
संक्रन्द्नेन विहितासनसंविभागः । 

वृन्दारकारिविजये सुरछोकलब्ध- 
मन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमि: ॥ १२॥ 

तामिति । सुरवन्दितेन सुरसेन्येन संकन्दनेनेन्द्रेण । 'संक्रन्दनो दुश्वयवनस्तुराषा- 
ण्मेघवाहन:” - इत्ममरः । विहेत आसनसंविभागो दत्तार्धासनः: । इन्द्रस्थापि मान- 
नीय इत्यथः । -तथा इन्दारकारीणां दानवानां विजये सति । दानवेशु विजितेशु 
सत्सखित्यर्थ: | सुरलोके स्वर्ग लब्धानि परितोषात्सरैदीयमानतया ग्राप्तानि मन्दा- 
राणां माला एवं साल्यानि पारिजातकुसुमस्जस्तेषां मधुना पुष्परसेन वासिता सुर- 
मिता वासभूमिनिंवासस्थानं यस्य स तथोक्तः । भूलोके5पिं स्वर्गसुखानुभावक 
इत्यथ: । 'सधु मये पुष्परसे” इत्यमर: । दशरथो राजा तामयोध्यामावसद्धिवसति स्म। 

' “उपान्वध्याइवस:” इति कर्मत्नम् । तन्न वर्तमानो निजकार्यनिर्वाहकतया सुरैः पूज्य- 
मानश्विरकालं साम्राज्यश्रियमनुवभूवेत्यथ: । अनुप्रासो इंकार: । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥॥ 

: अथास्मिन्ननपत्मतया दूयसानमानसे पुत्रार्थ ऋतुसश्रमेधं विधातुं म- 
ब्रिभिः सम मत्रयसाणे दशरथे सुमञ्नः प्रहष्टमना महर्षे रड्रदेशसंगतावग्रह - 
निम्नहशोण्डस्य विभण्डकसूनोरवश्यमृष्यश्वज्लस्य प्रसादाद्रभवों भविता 

कुमाराणामिति सनत्कुमारोदीरितं पुराव्त्तमस्मे दशरथाय कथयासास । 
अथेति । अथानन्तरमस्मिन्द्शरथेड्नपत्यतयापुनत्रतया दूयमानं परितप्यमानं 

मानसं यस्य तस्मिन् । 'नापुन्नस्य हि लोकोडस्ति तत्सवें पशवों विदु:” इति, “अपुत्रस्थ 
गंतिर्नास्ति! इति श्रुतिस्म्नतिभ्याम् । दूजू परितापे” इति धातोः कर्तरि शानचू। 
अत एव पुनाम्नो नरकात्नायन्त इति पुन्रास्तदर्थम्। पुत्रलाभाथ्थेमिद्य्थ: । अर्थन सह 
निद्यसमासः सर्वेलिद्तता च वक्तव्या । अश्रवमेध॑ ऋतुमश्वमेधयागं विधातुं कतुं सन्रिमि: 
सम॑ सचिव: साकं मन्त्रयसाणे विचारयमाणे सति । तदा सुमन्तरः कुक्मागतो सन्ञि- 
अवरः कर्ता अड्ढदेशेडंड्गराष्ट्र संगतः ग्राप्ती योब्वग्रहो वृष्टिप्रतिवनन््धः । 'अबे ग्रहों वर्षे- 

' अतिवन्धे” इत्सप्प्र्ययः । वृष्टिवर्ष .तद्विधाते वग्रहावग्रहोौ! समौ” इत्यसर: । तस्व 
“निंग्नहे निवर्तने शौण्डस्य दक्षस्य । निग्नहानुगरहसमर्थस्पेत्यर्थ: । 'सप्तमी शौण्डै:? 

' इति समासः । विभण्डकसूनोर्विभण्डकाख्यमुनिपुत्रस्यष्यश्टज्वस्य महषें: असादादलुग्न- 
.हातू । 'प्रभावांत्” इति पाठे सामथ्यांत् । अवश्य निश्चितं कुमाराणां पुत्राणां अभव 

१. सह! इति पाठः. २. उत्तम इति पाठ:. 
चु० रा० २ 



४ चम्पूरामायणम् । 
हित 

उत्तत्तिमविता भविपष्यति । अनयतने लुटू । दशरथ इति शेषः । इस्मेच॑ सनत्कुमारेण 
परापरविदा बद्यमानसपुत्रेणोदीरितं ब्रह्मसमायां कथितं पुराह्त्तं पूर्वदत्तान्तमस्पे 

दरशरथाय कथयामास । पूर्वमिक्ष्यकुसारथ्येन ब्रह्मसभां गतसतन्न भूलोकराजग्रस्ताव- 

तलरदेवः पष्टेन सनत्कुमारेण त्रेकाल्यविदा कथितस्य दरशरथवृत्तान्तस्य मनसि स्थि- 
तलात्तदानीमेतत्सव निवेदयामासेलर्थ: ॥ 

सो5पि सुमन्नवचनाच्छान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिन संवन्धिन मुनिमा- 

नीय वसिष्ठादिष्टमश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसि विधाय ततन्न पुन्नीयामि्टि 
विधिवत्कतुमारभत । 

स इति । स दशरथो5पि सुमन्भनस्य वचनात्तथ्यवाक्याद्वेतो: शान्तः शर्म गत 
आधि:ः पुत्नाभावजातमनोव्यथा यस्य स तथोक्तः सन् । पुंस्थाधि्मानिसी व्यथा' 
इत्यमरः । शान््ता नामाइदेशाथीश्वरस्थ पुन्नी रोमपादनामश्नस्तनया तथा कुट्टम्विन॑ 
कुटम्बबन्तम । शान्ताजानिमिलर्थ: । अवग्रहनिवारणानन्तरं पारितोषिकतया निजपु- 
त्रिकाया दत्तत्रादिति भावः । अत एवं संवन्धिन॑ बन्धुम् । रोमपादस्थ दशरथस्य च 

सौहादंसंबन्धसोद्रभावस्य विद्यमानलादिति भावः । सुर्नि मननशीलसृष्यशत्षमा- 
नीय । स्वयमेवेति शेप: | वसिष्टेन निजकुलगुरुणादिश्मुपदिष्टमश्रमेधाध्वर॑सरयू: 
रोधसि सरस्याख्यनदीतीरे । कू् रोधथ्व तीरं च! इत्ममर: । विधाय विधियोधित- 
क्रमेण कृला तन्न सरयूरोधस्येव । न लश्वमेथे । “नहि कर्मणि कर्मारम्भ:! इति शास्तर- 
निेधात् । पुत्राणामियं पुत्नीया ताम । पुत्रोत्यादनहेतुमिद्मयर्थः । ब्रद्धाच्छ:? इति छमप्र- 
लग: | दर्टि यागं॑ पुत्रकामे््टि विधिवद्विध्य्टम । यथाशास्रमिद्यर्थ: । तदईईम” इति 
बतिप्रसयः । कर्तुमारभतोपाक्रमत ॥ 

तदनु हृविराहरणाय धरणी कृतावतरणाः सर्वे गीवीणगणाः शैतम- 
खप्रमुखाश्रतुमुंखाय दशमुखरप्रेतापग्रीष्मोप्मसंड्नोपणमावेद्य तेन सह शरण- 
मिति शार्ईधन्वान मन््वाना नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बुराशिमासेदुः । 

तदन्धिति । तदन्वारम्भानन्तरं हविराहरणाय हृविभांगानाहतु धरणी छृता- 
बतरणा भुव॑ अ्रद्यागताः शतमखग्रसुखा इन्द्रा्रा: सर्वे मीर्वाणगणा देवगणाश्रतुर्मु- 
साथ ब्रद्मणे दशमुखस्थ रावणस्य प्रताप: कोशदण्ड्ं तेज: । स अभावः अता- 
पश्च यत्तेजः कोशदण्टजमा इसमरः । स एवं ग्रीष्मोष्मा ग्रीष्मतुजनितसंताप- 
स्तेन यत्संड्रोपर्ण दाहः । छुप दाह! इति थातोल्युद् । तदावेद्य विज्ञाप्य 
तेन सह चतुर्मेखेने साकम। ख्टटस्थ विकारः जाई भुर्यस्थ त॑ शाईधन्वान 
श्रीमहाविष्पुम । शाईश' ट्नझादेश:ः | सद्घितसमासल्ात । द्वरण रक्षितारम । शरण 

६. धिरष्यां' इति पाठः, ६. गीवाणा:” इति पाठ:, ३. झक्तः इति पाठ:, ४, प्र- 

तापानछ! इति घा5:. ५. संद्योपणम? इति पाठः, ६. 'कृतनानाविध' इति पाठः. 



बालकाण्डम् । १५ 

गृहरक्षित्रो:” इत्ममरः । इति मन्वाना अवधुध्यमानाः । शरणपदस्थ कर्मल्ेडपि 
निपातेनेति शब्देनाभिहितखान्न द्वितीया । तिझदुपसंख्यानस्योपलक्षणलात् । यथाह 
वासनः---“निपांते नाप्यमिहिते क्मणि न कर्मविभक्तिः परिगणनस्थ आयिकल्ात? 
इति । नानाविधा बहुप्रकाराः अस्तुतास्तत्कालोचिताः स्व॒ुतयः स्तोत्राणि येषां तें 
तथोक्ताः । थद्वा: नानाविघ॑ यथा तथा असस्स्तुता उपकान्ताः स्तुतयो येषां ते 
तथोक्ताः सन््तः । क्षीराम्बुराहिं क्षीराणवमासेदुः । श्रीमहाविष्णो: - क्षीराव्धिशायि- 
लात्तत्तीरं ग्रापरित्यथ: । अम्बुराशिशब्दस्य रूब्यार्णवपरलान्नानार्थान्तरायोगापेक्षया 
रूढिवेलीयसीति मीमांसकाः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । पद्ल्ू विशरणगत्यवसादनेघु” 
इति घातोलिंट ॥ 

अथ त्रिभिः कुलकेन श्रीमहाविष्णुं वणैयति-- 

संतापन्न॑ सकरूजगतां शाह्लनचापाभिरामं 
लक्ष्मीविद्युासितमतसीगुच्छसच्छायकायम् । 

वैकुण्ठार्यं मुनिजनमनश्वातकानां शरण्यं 
कारुण्यापं त्रिद्शपरिषत्कालमेघं ददशे ॥ १३॥ 

 संतापप्नमिति । सकलजगतां समस्तलोकानां संताप॑ तापत्रयजनितं ग्रीष्मादि- 
जनित॑ं च संज्वरं हन्ति नाशयतीति संततापन्नम्। 'हो हन्ते:-” इत्ति कु्लमम् | शाईमेव 
चांपमिन्द्रधजुस्तेनाभिराम॑ मनोज्ञम् । लक्ष्मीरेव विद्युत्तीदामिनी तया छसितं लसन्तम्। 
कतेरि क्त: । गतिवुद्धि-? इत्मादिसूत्रे चकाराद्वतंमाना्थल्लात् । अतसी नाम शक्षुमाप- 
रपयोयो इक्षविशेषः । 'अतसी स्थाठुमा क्षुमा' इत्यमरः । तस्था गुच्छस्य पुष्पस्त- 
वकस्य समाना छाया कान्तिर्यस्य ताइशः कायो देहो यस्य तमित्युपमा । 'छाया ल्ल- 
नातपे कानन््तौ” इति वैजयन्ती । 'समानस्थ च्छन्दर्सि-” इत्यादिसूत्रे समानस्पेति यो- 
गविभागात्समासः । छायादिषु समानशब्दस्य सभावः । मुनयों मननशीलास्त एच 
जनास्तेषां मनांस्येव चातकाः पक्षिविशेषास्तेषां शरणे रक्षणे साथुं शरण्यम् । 'सर्वे- 
सहापतितमम्बु न चातकानाम'” इत्यादिना तेषां तदेकशरणल्वादिति भाव: । “तत्र 

साधु: इति यत्प्र्ययः । अपां समूह आपम् । 'तस्थ समूहः” इत्यण् । कारुण्यं 
दयैवापं यस्य तम् । अथवा कारुण्यमेवापों यस्थ तं कारुण्यापस् । “ऋकक्पू:-? इत्या- 
दिना समासान्तः । विक्ुण्ठ एव वैकुण्ठो विष्णु: । स्वार्थेडण्प्र्ययः । स॒ इल्लाख्या 
यस्य तं कालमेधं नीलाम्बुदं त्रिद्शपरिषद्रह्मेन्द्रादिदिवसमाजों ददशे। त्रिदशेत्यत्र 
तिखो दशा अवस्था वाल्ययौवनकौमाराणि जन्मसत्ताइदड्रयो थेषां ते । यद्दवा त्रिदश 
परिसाणमेषामिति । बहुत्ीहौं संख्येये डचू? । अन्नोपमारूपकयोरजुप्रासस्य च परस्पर- 
नैरपेक्ष्यात्संस्ष्टि: । एतदादिश्ोकत्रयं मन्दाक्रान्ताइत्तम---'मन्दाकान्ता जलधिषड- 
गैम्भी नतौ तो ग्रुरू चेत्? इति लक्षणात् 0 ह 



१६ चम्पूरामायणम् । 

क्षीराम्भोधेजेठरमभितो देहभासां प्ररोहे: 
कालोन्मीलत्कुवलयद्लाह्वैतमापादयन्तम् । 

आतनन््वान भुजगशयने कामपि क्षौमगौरे 
निद्रामुद्रां नेखिकजगतीरक्षणे जागरूकाम्॥ १४॥ 

क्षीरेति। पु्र्देहभासां निजशरीरकान्तीनां प्ररोहरडुरैः क्षीराम्भोधे: क्षीरसमुद्रस्य । 
“हढियोंगसपहरति” इति न्यायेन योगादूढेवेलीयस्लादिति भावः। जठरममितः। मध्य- 
प्रदेशस्य समन्तादित्यर्थ: । 'सलिलमभितः” इत्यपि पाठः। 'अभितःपरितः-+इला- 
दिना द्वितीया । काले चम्द्रोदयकाल उन््मीलन्ति विकसन्ति यानि कुवलयदलानि नीं- 
लोत्पलपत्राणि पैरद्वतममेदम् । तत्सावइयमित्यर्थ: । आपादयन्तं संपादयन्तम्। का- 
लग्रहण दुलानामम्लानलयोतनार्थम् । निजदेहकान्तिच्छटाभिः क्षीराणवस्य नीलवर्णतां 
जनयन्तमिल्र्थ: । एतेन श्रीमहाविष्णुदेहस्पेनद्रनीलसादइयं सूच्यते । तदुक्तम्---क्षी- 
रमध्ये क्षिपेन्नीलं क्षीरं चेन्नीलतां तजेत् । स इन्द्रनीलो विज्ञेयः सर्वसीख्यकरः शुभः ४! 
इति रलझास्रवचनात् । अतएवं क्षीरस्थ स्वधवलिमपरित्यागेनान्यनीलिमस्वीकरणों- 
केसद्गुणालंकार: । तदहुणः खग॒णलागादन्योत्कश्युणाह॒ति:ः इति लक्षणात् । तथा 
क्षौमवहुकूलवद्गीरे सित इत्युपमा । 'गौरोडरुणे सिते पीते” इति विश्वामरी । भुजग- 
शबने दोपपययडँं निखिलजगतीनां सकललोकानां रक्षणे पालने जागरुकां जा- 
प्रतीम् । सावधानामिलर्थ: । जागरूक: इत्यूकप्रत्ययः । अतएव कामप्यनि- 
बॉच्याम् । लोकविलक्षणलादिति मावः । निद्वामुद्रां योगनिद्रावस्थामातन्वानमनुकु- 
बाणम् । तनोतेः शानच् ॥ 

अथ दरिंद्ावतारं वर्णयति-- 

प्रह्मदस्य व्यसनममितं देतद्यवगेस्थ दम्भ॑ 
स्तम्भ वक्षःस्थलमपि रिपोर्योंगपद्मेत भेत्तुमू । 

वद्धअद्धं पुरुपवपुपा मिश्विते विश्वद्ष्टे 

दंट्रारोचिविशद्भुवने रंहसा सिंहवेषे ॥ १५ ॥ 
प्रहादस्पेति | अमितमपारं प्रद्दादस्य हिरिण्यकशिपुतनयस्थ॒निजभक्ताग्रेसरस्थ 

व्यसन समुद्रपातनसर्पदंशनादि तत्पितृक्ततविषद्म् । व्यसन विपदि अंशे' इत्यमरः। 
तथा देल्वर्गस्य दिरण्यकश्िपुमुखासरनिकरस्थ दम्भ॑ मायाडम्बरं सतम्भमयोमयस्तम्भं 
च रिपोर्वक्ष:स्थल्मप्युरःस्थल्मपि । अपिशब्दः समुच्चये । यीगपय्येनकवारमेव । न तु 
कालकमेणेल्र्थ: । भेत्तुं विदारयितुं पुसयवपुपा नरशरीरेण मिश्रिते मिलिते अतएव 
विशवष्ट्ेइलाथर्यतवा विश्वजनालोकिते दंट्राणां दन््तविशेयाणां रोचिमिः कान्तिभि- 

नस 

१. 'क्षीराम्बोघे: इति पाठ:. 
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विशदानि शुभआ्राणि भुवनानि कुक्षिस्थलोका यस्थ तस्मिन्सिंहवेषे सिंहाकारे र॑हसा वेगेन 
वद्धश्नद्धं विहितादरम्.। नरसिंहरूपेणावतीर्णमित्यर्थ: । द्दशेंति पूर्वेण संबन्धः । उप्क्त 
च श्रीसागवते--भक्तप्नतिज्ञापरिपालनाय सववोत्मताव्याप्तिविवर्तताय । दैल्ेेन्द्रवक्षो- 
दलनाय विष्णुः स्तम्भानृर्सिहाकृतिराविरासीत् ॥” अन्न क्रमिकस्थ॒ स्तम्भादिविदारणस्य 
चौगपयद्यासंबन्धे5पि तत्संवन्धोक्तिरतिशयोक्तिभेदः ॥ 

नारायणाय नलिनायतलोचनाय 

नासावशेषितसहाबलिवैभवाय । 
नानाचराचरविधायकजन्मदेश- 

नाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै ॥ १६ ॥। 
नारायणायेति । नारायणाय परमात्मने । तदुक्तम---नारायणः परो:्व्यक्ता 

दण्डमव्यक्तसंभवः” इति । यद्वा नरस्य संवन्धीनि नाराणि तत्त्वानि तान्ययनं स्थान 
यर्य नारायणः । तदुक्तम---“नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुद्ंधाः । तस्थ ता- 

न्ययन पूर्व तेन नारायणः स्म्ृतः 0” इति । अथवा नारा आपो5यनं यस्य तथा । अत 

एवार्णवे तस्मिन्यत्तदस्थायनं गताः । नारास्ताः रृष्टिकरणास्तेन नारायणः स्घृतः ॥ 
आपो नारा इति ओक्ता आपो वै नरसूनवः । तस्य तास्लयनं पूववे त्तेन नारायणः 
स्वतः (९ इत्यादिना । नारा इत्यत्राजादिल्ात्सिद्धं आर्षा वा झषुसभावः । तस्मै नाराय- 
णाय । नलिनायतलोचनाय पुण्डरीकविश्ञालाक्षाय । नाम्ना नाममात्रेणावशेषित॒सवदोष- 
वत्कृतं महद्भूयिष्ठ वलिविभवं वैरोचनी संपद्येन तस्मै । वामनावतारे बालिं पादेनाक्रम्थ 
पाताले निश्षिप्ततत इत्यर्थः । नाना वहुप्रकारं चराचरं स्थावरजह्मात्मक॑ जगत । 

. “चराचरं स्थाजगति' इति विश्वः । तस्थ विधायको निमीता ब्रह्मा तस्थ जन्मदेशो ज- 
न्मस्थानं नाभीपुर्ं नाभीपक्मकोशं यस्थ तस्मे परस्मै पुरुषाय परमपुरुषाय नमः । 'नमः- 
खत्ति-! इत्यादिना चतुर्थी | तथा च श्रीभागवते--नतो5स्म्यहं लाखिलहेतुभूतं 
नारायणं पूरुषसाग्रमव्ययम् ! यन्नाभिजातादरविन्दकोशादह्रह्माविरासीयत एप लोक:॥” 
इत्युत्तलात् । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

इति प्रणस्योत्थितानेतान्स्तुतिरवमुखरितहरिन्मुखान्हरिह्यप्रसुखान- - 
खिलानंमरानरुणारुणतामरसविलासचोरेलॉचनमरीचिसंतानैरानन्द्य- 

नरेविन्द्लोचनः स्फुट्ममाषत । 
इतीति । इत्युक्तज्कारेण प्रणम्य साष्टाइपणामं ऋलोत्यितानुत्यानं आप्तान्स्तुतिरवै- 

स्तारतरस्तोत्रध्वनिभिम्ुखरितानि प्रतिध्वनिवशान्मुखरीकृतानि हरितां दिशां मुखानि 
' अ्रदेशा एवं मुखानि वदनानि येषां तान्हरिहयप्रसुखानिन्द्रादीन | जम्मभेदी हरिहयः? 

१. 'अमरगणानरुणतामरस” इति पाठः. २. 'मरीचिवीचिसंचारैः” इति पाठः- 



१८ चस्पूरामायणम् । 

इलमरः । एतान्पूर्वोक्तानखिलानमरानशेपसुरानरुणार॒णमरुणग्रकारम् । अल्मन्तलो हिंत- 

मिल्र्थ: । प्रकारे गुणवचनस्थ' इति द्विभोावः । कर्मवारयवद्धावात्छपो लक । तादग्य- 
त्ामरसं पद्म , तस्य विलासचोरे: । तत्तुल्यैरिंलर्थ: । महाभाग्यलक्षणसंपन्नस्यास्य 
रक्तान्तनयनलादिति भाव:। तदुक्त सामुद्विकशास्रे--पाणिपादतले रक्ते नेत्रान्ती च 
नखासथा । तालजिह्वाधरोष्ट च सप्तरक्त: सुखी भवेत् ॥” इति । लोचनमरीचिसंतानै- 

दृष्टिप्रभापरम्परामिरानन्द्यन्संतोपयन् । अरविन्द्लोचनो विष्णुः। अरविन्दग्रहणं दृष्टी- 
नां सुखनिमीललयोतनार्थम् । सुफुर्ट व्यक्तमभापतावोचत् ॥ 

आपि कुशलूममत्योः खागतं सांप्रत॑ व: 
शमितदनजदस्भा कि न दम्भीलिकेलिः । 

अपि घिषणसनीषानिर्सिता नीतिसागों 

ख्रिदशनगरयोगक्षेमकृत्ये क्षमन्ते || १७ ॥ 
अपाीति । हे अमर्ला इन्द्रादिदेवा:, वो युष्माक॑ कुशलमपि क्षेम॑ किस । 'कुशर्ल क्षे- 

ममज्रियाम” इत्यमरः । अपिशव्दः प्रश्ले । तथा वः सांग्रतमिदानीं शोभनमागतं खा- 
गत॑ सुखागमनं किम् । कतेरि क्तः । दम्भोलिकेलिवेज्ञायुधविलास: शमितो विदारितो 
दनुजानां दानवानां दम्भ: कपटोपायो यया सा तथोक्ता कि जु । विध्वस्तदानवा कि 
मिल्नथ: | तथा थिपणस्त वृहस्यतेमनीपया बुद्या निर्मेता रचिता: । बृहस्पति: झुरा- 
चार्यों गीप्पतिथिपणो गुरु: इस्रमरः । नीतिमार्गो नीतिमार्गपद्धतयल्निद्शनगर स्थामरा- 
वल्या योगक्षेमकुल्ये संरक्षणकर्मणि क्षमन्तेडपि समर्था भवन्ति किस । पूर्वबदषिः 
प्रश्ने । गहांसमुच्चयश्रश्नशक्नासंभावनाखप्रि! इस्ममर: । अलब्घलाभो योगः, रूब्धस्त 
परिपालनं क्षेममिति विवेक: । मालिनीबृत्तम् । क्ल्ये! इत्यपि पाठ: । निष्पाद- 

नायेलथ: ॥ 

एवं भगवतः कुशछानुयोगपुरःसरीसम्रतासारसरसा सरसतीमाकर्ण्य 
संपृर्णमनोरथानां सुमनसां संसत्पुंसे परस्मे विज्ञापपामास । 

एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण कुशलाजुयोगपुरःसरीं कुशलम्रश्नपूंविकाम् । 'पुरो- 
अ्ग्नता5प्रपु सतत: इति टच्यत्ययः । टित््वान्डीपू । अ्श्नोड्जुयोग: एच्छा च! इसमर: । 

अद्वतासारेणासतधारासंपातेन सरसां रुचिरामू । थधारासंपात आसारः”? इत्यमरः । 
भगवतः ऐश्वयस्थ समग्रस्थ धर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवराग्ययोश्रापि पण्णां वर्गों 
भगो मतः ॥7 इत्युक्तलक्षणपत्ुुणैश्वर्यसंपन्नस्थ विष्णों: सरस्वती वाणीमाकर्ण्य श्र॒त्वा 
संपूर्णमनोरधानां यिदर्थ ववमागतासदेंब भगवानमि प्रष्वान्। अतोड्स्मत्कारय जात- 
प्रायमेव” दसि परिपृर्णवाओ्छितानां सुमनसां संसत्सभा । खुमनः पुप्पमाललोः: ख्री देव- 
चुधयो: पुमान्” इति वेजबन्ती । 'समासमितिसंसदः” इल्मरः । परस्म पुंसे परम- 
पुरुपाय विष्णवे विज्ञापवामास विज्ञापितवती ॥ 



वालकाण्डम् । १९, 

5 

किसिति-विज्ञापयामसासेश्त आह--- 

देव कथमकुशलरूसाविभवेद्धवता कतावलछस्थानासस्साकम् | 

देवेति । हे देव योतमान स्वामिन्, भवता महात्मना कृतावलूम्बानाम् । युष्मद्- 
धीनानामित्यरथ: । अस्माकमकुशलमश्ुभं कथमाविर्भवेदुत्पय्येत । नाविभवेदेवेत्यर्थ: ॥ 

तथापि किचिद्रिज्ञापनीयमस्तीत्याह-- 

कि तु। 

कि त्विति । ल्वां शरणं गल्मा पुरतोडवस्थानमेवास्मत्कायेसाधनम् । तथाप्यात्ये- 
तिशयेन क़िंचिदुच्यत इति भावः ॥ 

अस्त प्रशस्तविभवैरविवुधेर लद्ढया 
लक्केति नाम रजनीचरराजधानी । 

साणिक्यसन्द्रिभुवां महसां प्ररोहै- 
स्तेजल्याय' द्॒नदीपद्शां द्शन्ती ॥ १८ ॥ 

अस्तीति । प्रशस्तविभवैः ग्रख्यातवस्तुसंपद्धिरुपलक्षिता विदुघेरलन्बया ल्डितु 
सशक्या । देवानामप्यसाध्येत्यर्थ: | माणिक्यमन्दिरिसुवाँ मणिमयगृहप्रभवानाम् । 

'तृतीयादिषु भाषितपुंस्के-? इति पुंवद्धावादुवहदेश: । महसां तेजसाम् । तिजो- 

धाम महो विभा” इत्यमरः । ग्ररोहैरह्डरैस्तेजसां भानुशीतभानुझशानुरूपाणां थाम्नां 
त्रयाय दिनेडद्दि यो दीपस्तस्य दशामवस्थाम् । निस्तेजस्कतामित्यर्थ:। “दशा वर्तावव- 
स्थायाम' इति विश्वः । दिशन्ती -। इत्यसंवन्धेषपि संवन्धरूपातिशयोक्तिः । लड्जेति 
नाम लक्लेति ग्रसिद्धा । लड्जनाम्ना ग्रसिद्धेत्र्थ०थ । रजनीचराणां राक्षसानां राजधानी 
नगरी प्रधाननगयेस्ति । राजानो धीयन्तेडस्यामिति राजधानी । 'करणाधिकेरण- 
योश्व” इल्यधिकरणार्थ ल्युटू । एतदादिश्लोकचतुष्टयं वसन्ततिलकाइत्तम् । अशस्तों 
विभवो येषां तैरिति विद्ुधविशेषणल्रे व्याख्यान्तरम् ॥ 

एना पुराणनगरी नगरीतिसारहां 
सालहाभिरासभ्॒जानिजितयक्षराजः | 

हलासिभतजगता रजनीचराणां 

राजा चिरादवांते रावणनामघेय+ ॥ १९ ॥ 

एनासिति । साला: सजंबृक्षास्तद्वदरभिरामैरायतत्वादिगुणसंपन्नल्वात्तत्तुल्यैर्सु जै- 
विशतिसंख्याकनिजवाहुमिरनिजितो यक्षराजः कुवेरों यस्य स तथोक्तः । साले तु 
सज्काइयाश्वकर्णिका:” इत्यमरः । विश्वेवसो डपत्य॑ रावणः। 'तस्यापत्मम! इत्यणू । 'वि- 
श्रवसो विश्रवणरवर्णौ इति ग्रकृते रवणादेशः । पौराणिकार्तु रावयतीति रावण इतिं 
च्युत्पादयन्ति । तदुक्तमुत्तररासायणे--“यस्माछोकत्रयं -चैतद्रावितं भयमागतम् । 



२० चस्पूरामायणम् । 

तस्मात््वं रावणो नाम नाम्ना वीर भविष्यसि ॥7 इति । रौतेप्यन्तात्कर्तरि ल्युट् । 
रावण इति नामधेयं यस्य स तथोक्तः । हेलया विछासेन, अवज्ञया चा, अभिभूतानि 
तिरस्कृतानि जगन्ति येस्तेपाम्। 'हेलावज्ञाविलासयो: इति विश्वः । रजनीचराणां 
राज़ा चक्रवर्ती नगस्य परवतस्थेव रीतिराकृतियेस्स स तथाभूतः साऊः प्राकारों यस्या- 
स्तामू । गिरिटुग्ेप्रायप्राकाराइतलादतिदुर्गभामिद्यथ: । प्राकारों वरणः साल: 
इत्यमरः । एनां पूर्वोक्तां लड़ानान्ना प्रसिद्धां पुराणनयरी पुरातनपुरी विराखिरकाल- 
सारभ्य । विभक्तिप्रतिरूषकमरव्ययम् । अवति रक्षति । अनुग्रासः ॥ 

अथ द्वाभ्यां तन्महिमानं वर्णयति--- 

यद्वाहुराहुरसनायितशखस्रधारा 
दिक्पालकीर्तिमयचन्द्रम्ं असन्ति । 

यद्रैरिणां रणमुखे शरणप्रदायी 
नैवास्ति कश्चिदमुमन्तकमन्तरेण ॥ २० ॥ 

यदिति | यस्प रावणस्थ बाहवो विंशतिसंख्याका भुजास एवं राहवो विर्धुतु- 
दास्तैपां रसनायिता रसनावदाचरिताः: शब्लनधारा आयुधश्रेणयः । रसनायितेत्यन्न 
आचारक्यचन्तात्कतरिं क्तः | दिक्पालानामिन्द्रादिदिगीश्वराणां कीतिमयो यशोरूपः । 
तादुप्ये मयट् । यश्न्द्रमाश्चन्द्र: । हिमांशुश्रन्द्रमाश्रन्द्र:ः इसमर: । ते प्रसन्ति गि- 

लन्ति। रणकोविदो इयं रावणो निजवाहुबलेन दिक्पालान्रिरजिद्य तत्कीति छम्पतीसर्थ: । 
एकस्य चन्द्रस्यानेकराहुसंमर्द किमवस्थान्तरं वक्तव्यमिति भावः । तथा यस्प॒वैरिणां 
शत्रुणां रणमुखे रणाग्रे । अमुमेनमिति हस्तनिर्दशः । अन्तकमन्तरेण यम बिना । 
अन्तरान्तरेणयुक्ते” इति द्वितीया । कश्चित्कोषपि देवः शरणप्रदायी रक्षणतत्परो 
नास्लेव । अन्यव्यवच्छेदार्थमीवकारः । रणपरायणान्पैरिणो विजिल्म यमक्षयं नयती- 
ल्थ: । रसनावितेल्त्रेवशब्दलोपाहपतोपमा । सा चोक्तरुपकेण संकीर्लते ॥ 

एताइशसामर्थ्य रावणत्पय कुत आयातमित्यत आह-- 
अम्भोजसंभवसमुं वहुभमिस्तपोमि- 

राराधयन्वरमवाप परैदुरापम् । 
तस्मादशेपभुवन निजशासनस्थ 

लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती ॥ २१ ॥ 
अम्भोजेति । अपकान्तलाइुत्तरत्न तच्छब्दस्य विद्यमानलाचबातन्र यच्छब्दो5ध्या- 

हर्तव्य: । यो रतनीचरचकवर्ती राक्षससावनीसो रावणो वहुमिरनेकैसपोमि: पश्चाप्रि- 
सब्यमेकपादाबंस्थानादिस्योग्तपश्चर्यासिः । अमुमिति पुरोवर्तिनिर्देश: । अम्भीज- 
संभव ब्द्माणसाराधवन्संसावयन्परे्ुरापं डुूमम् । अनन्यसाधारणमिल्॒र्थ: । ईपहु:- 

१, असन्ने! इति पाठ:, २. 'तद्वैरिणाँ इति पाठः, ३. समस्त” इति पाठ: 
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सुषु-? इत्यादिना खल्प्रत्यय: । बरं सुरासुरावध्यत्वरूपमवाप श्राप । पूर्वमिति शेष: । 
तस्मात्कारणादशेषभुवनम् । अशेषलोकानितल्यथंः । निजशासनस्थ निजाज्ञाया लक्षी- 

करोति विषयीकरोति । चण्डशासनो5यं निजशासनेनेवाशेषभुवनानि शास्तीद्यर्थ:- 4 
अभूततद्भावे च्वः । 'अस्य च्वी” इति दीर्षः ॥ 

ततः किमित्यत आह--- 

तेन वर्य पराधीना इव भवामः । 

तेनेति । तेन रावणेन वय॑ पराधीना परतन््नासत्खामिका इव भवामः । इदानी- 

समिति शेषः । वस्तुतस्तु भवत्परतन्त्ना एवेतीवशब्दाथ: । 'परतन्त्रः पराधीनः परवान्ना- 
थवानपि' इत्यमरः ॥ . 

पराधीनलमेव अतिपादयति--- 
तथा हि। 
तथाहीत्यादिना । ॥ 
सोउर्य॑ कंदाचित्कीडाधराधरमारु्य. सावरोधवधूजनश्वरणाश्यां 

संचरेत चेदागमिष्यत्याग इत्यनाविष्कृतातपी भयेन भगवान्संहस्रभानुरापिं 
संकुचितभानुरेव तत्सानूनि नून॑ सँअयते । | 

सो5यमिति। सोडयं रावण: कदाचित्करिंमश्वित्समये । अवरोधवध्व .एव जनस्तेन' 
सह सावरोधवधूजनः: । अन्तःपुरत्नीजनसहचर: सनित्यथः । 'शुद्धान्तश्वावरोधश्व”' 
इत्यमरः । तिन सहेति तुल्ययोग्े” इति बहुजीहिः। 'वोपसजनस्थ” इति सहमभावस्य 
सल्लम्। क्रीडाघराधरं क्रीडाशैलम् । दिवाविहारदेशमित्यर्थः । तदुष्त॑: भावगप्रकाशे-+- 
'सरितः पुलिनं वेलाकान्तारारामभूधरा: | लतागृहाणि चित्राणि शबय्या किसलयोचिता ॥ 
दिवाविहारदेशाः स्युः इति। आस्त्याधिष्ठाय । चरणाभ्यां यान॑ विहाय पादाभ्यां संच- 
रेत चेह्विहरित यद् । आगश्वरणतलसंतापोत्पादकरूपी5पराध: । “आगो5परागो मन्तुख्! 
इत्यमरः । आगमिष्यति समापतेत् । तथा सति दण्डनं कुयोदिति भाव: | इति | मल्लेति 

शेष: । 'इतिनैव गम्यमानाथथल्वादअयोगः अयोगे पौनरुक्तयम्? इत्यारंकारिकाः । भयेनाना- 
विष्कृतातपो5प्रकटीकृतयोतः । अकाशो यरोत आतप:? इत्यमरः । भगवान्पूज्य: । अ- 
थवा ऐश्वर्यादिषद्लुणसंपन्न:। मूर्तित्रयमयल्वादिति भाव: । सहख्ख॑ भानवो मरीचयो यस्य 
सहख्रभानुरपि सूर्य: संकुचितभानुरुपसंहतमरीचिरेव सन् । 'भाहु: करो मरीचिः 
स्रीपुंसयोदीधिति: ख्लियाम” इत्यमरः । तस्य क्रीडाधराघरस्थ सानूनि पस्थान | अधः- 
प्रदेशानिद्यर्थ: | खुः प्रस्थः सानुरस्रियाम्! इत्समरः । संश्रयते | साध्वसवशात्तत्र मि- 
लीय वसतीत्यथ: । लोकत्रयग्रकाशकस्यापि भगवतः किरणमालिन इहृश्यवस्थेति 

१. “कदाचन” इति पाठः. २. अधिरुद्य' इति पाठ:. ३. तत इतः संचरेत् इंति 
पाठ:. ४. 'समाश्रयते” इति पाठ 
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महत्कथ्मायातमिति भाव: । नूनमिति निश्चय । न तूट्पेक्षायाम। अत एवं सहखभानों: 
सानुसमाश्रयेणासंबन्धे5पि तत्संवन्धाभिधानादसंबन्धे संवन्धातिशयोक्ति: । एवमृत्तरन्र 
गद्न्नयेउप्यतिशयोक्तयलुप्रासावूही ॥ 

एवं सूर्यावस्थामुक्ला संप्रति चन्द्रावस्थां निवेद्यति--- 

एप मगाड्ोडपि सृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्ले ससंभ्रम॑ नमज्जन- 
परिद्वते मजनगृहामिसुखे दशशु्खे तत्रद्मयविचित्रतरशातकुम्मसम्भाग्- 

प्रतप्रप्रस्युप्त्फटिकशिलाशाल्भज्ञिकापुश्चधकरतछकलितानिजोपलमयकल- 

शमुखादच्छाच्छामविच्छिन्नधारामम्वुधारां निजकरामिमशादापादय॑- 
स्तस्य॒प्रसादपिशुनानां शुनासीरचिरकाट्वितानां विशतिविधवीक्षणानां 

क्षणमात्र॑ पात्र भवति । 
एप इति। एप सगाइअन्द्रो ईपि। सकललोकाशास्योदयतया नहयध्योष्पीति भाव: । 

म्गयासेटः: । आखेटो सगया ख्रियाम” इल्मरः । तन्न तया वा आयासः खेद- 

सेन या परिभान्तिः खेदातिरिकानुभवः परिश्रम: । प्िंयां क्तिन्। तस्या विश्रान्द 
विश्मार्थम् । तद्पनोदनार्थमित्यर्थ: । 'श्रमः खेदो5प्वरलादेजातखेदादिभूमिक्ृृत्” इति 
लक्षणात् । ससंभ्रम॑ ससाध्वसं सल्लर यथा भवति तथा नमद्धिन॑मस्कुबर्णिजनेः परि- 
बूते परिवेशिते दशमुखे रावणे मजनशहामिसुखे स्ानगृहमण्डपोन्मुखे सति। तत्र मज- 

नगहे भवास्तन्रल्या: । अव्ययात्त्यप् । विचित्रतरा अलबन्ताश्रयकराश्व ये शात- 

कुम्भस्तम्भा हिरण्मयग्रह्मधारदारुविशेपाः: । हिरण्यं हेम हाटकम | तपनीय॑ शातकु- 
म्भम! इत्यममरः। तेपामग्रेपूपरिप्रदेशेषु प्रल्ममं नूतनं यथा तथा। अन्न अल्ग्रग्नह- 

णमविलम्बेन निष्पन्दयोतना्थम् । अत्युप्ः कीलितो यः स्फटिकशिलाशालभज्िका- 
पुज्रथन्द्रकान्तमणिग्रतिमाशेणिस्तस्स करतलेपु कलिताः संघटिता निजोपलमयाश्रन्द्र- 
मणिविकाराश्व ये कठुशाः कुम्मास्तेपां मुखात् । मुखाकारविवरेभ्य इलर्थ: । डपल: 

प्रसरें मणी? दति विश्व: | विकारार्थे मयद । अच्छाब्छामच्छप्रकाराम् । अतिनिर्मला- 
मिलर्थ: । पकारे गुणवचनस्थ' इति द्विमीव: । कर्मवारयबद्धावात्सुपो छक्क् । अवि: 
च्छिन्नवारामसण्टितसंपाताम् । 'थारासंपात आसार: इलमरः । अम्बुधारां सलिल- 

धारा निमकरामिमशांत्खकिरणसंपर्कादापादयब्रुत्पादयन । तस्थ रावणस्त्र असादपि- 
झुनानामनुप्रहसूचकानाम् । 'कर्णेजप: सूचकः च्यात्पिशनों दुर्जनः खल: इत्धमरः । 
(हु: पूजायाम! द॒ति गणब्याख्यान। अतएव झ॒ः पूजायाम! इति श्रशुर इति | शोभना 

नासीरा अग्रेसरा बस्य तेन शुनासीरेण पुरंदरेण चिरकाद्वितानां चिरकारूमारश्या- 
भिलपरितानाम् । न नु प्राप्तानामिल्र्थ: । एनेनात्यन्तदुलुमलं सूच्यते । शद्धश्ववाः झु- 

९. निर्मित्नतमखे दद्यममुखे इति पाठ5ः. ६ अविच्छिन्पाताम्ब॒ुधारां! इति पाठः 

४. विंधनिबीक्षणानां' इति पाठः. 
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नासीर:” इत्यमरः । विशतिविधवीक्षणानां विंशतिसंख्याककरुणाकटाक्षवीक्षणानाम् । 
न तु कियतामेवेति भाव: । तथापि क्षणमात्रमल्पकालमेंव पात्र योग्यो भवति। "मात्र 
कात्स्न्येअवधारणे,/ योग्यभाजनयो: पात्रम” इति चामरः । झ॒नासीरचिरकाहद्विताना- 
मिल्यनेन पाकशासनस्थ काराश्हअवेशेन डुःखं ब्रह्मवाक्येन मोचन॑ च सूचितं भवति ॥ 

अथ मारुतावस्थां विज्ञापपति--- 

तेन पलस्वनन्द्नेन संकन््द्ननन्दनात्खमन्दिरोद्यानमानीतस्थ मन्दा- 

रप्रमखस्य दृनन््दारकतरुदृ न्द्स्य बन्दाकृतसुरखुन्द्रानयनन्दावरद्ग न्हात्र 

करारविन्द्ककितकनककलशाच सन्दाष्ण स्यन्द्मानेरम्ब॒भिजेम्बालि- 

तालवालस्य पचेलिमानामपि कुछुमानां पतनभयमाशक्टमानाः पव- 
माना पररिस्पन्दित॒मपि प्रभवों न भवन्ति । 

तेनेति । पुलस्त्यनन्दनेन विश्रवस: पुत्रेण तेन रावंणेन संक्रन्दननन्दनादिन्द्रो 
यानात् । उद्धग्मेति शेष: । खमन्दिरोग्रानं निजश्हारामसानीतस्थ प्रापितंस्थ । 
निजाशोकवनिकायां ग्रद्यारोपितस्वेत्यथ: । तथा वन्दीकृता उपग्रहीकृता: । काराशह- 
निक्षिप्ता इत्यथः । '्रग्नहोपग्रहा वन्यामः इत्ममर:। तासां सरसुन्दरीणां देवता- 
स्रीणां नयनेन्दीवरद्वन्द्वान्ेत्रोत्पलयुगलाच् । करारविन्देषु तासामेव हस्तपद्मेषु कलितो 
यः कनककलशो हिरण्मयवारिकुम्भस्तस्मातच्च । उभयत्रापि जातावेकबचनम् । नय- 

नारविन्द्ठन्द्वेश्य: कनककलशेस्यश्रेत्यर्थ: । तासामारामतरुमूलसेकव्यापारे नियो- 
जितल्बादिति भाव: । मन्दोष्णमीषदुष्णं यथा तथा स्वन्दमानैः अख्वद्धिरम्बुमिः । वा- 
प्पोदकेः कलशोदकैशवेत्यथं: । कलशोदकानां शीतललेडपि शोकानलल्ूसंतप्तवाष्पो- 
दकमिश्रणान्मन्दोप्णमित्युक्तमित्यवगन्तव्यमू । जम्बालबत्कृतानि जम्बालितानि । 
पड़ीकृतानी व्यर्थ: । 'तत्करोति-'श्ति प्यन्तात्कमंणि क्तः | तान्यालवालानि जलाधार- 
मूलवलयानि यस्य तस्प । “निषद्वरस्तु जम्बाल:” इति, 'स्थादालवालमावालम” इति 
चामर: । मन्दारप्रमुखस्थ इन्दारकतरुबन्दस्य पारिजातादिसुरतरुनिकर स्थ संवन्धिनाम् । 

खयमेव पच्यन्त इति पचेलिमानि । पतनोन्मुखानीत्यर्थ: | कर्मकतैरि केलिमर्वाच्य: । 
तेषासपि कुसुमानां पतनभयमाशंड्ूमाना अधःपातसुत्प्रेक्षमाणा:। तथा सति कुसुमानां 
पड्ुलेपसहापराधिन निगह्वीयादिति भाव: । पवमाना मरुतः परिस्पन्दितुं चलितुमपि। 
किमुत यथेच्छ॑ विहतुमिति भाव: | अभवः समर्था न भवन्ति ॥ 

अथास्यवस्थां निवेदयति--- 

एतेडपि पावका रूढिशेड्ावहां हतवहारूयां वहन्तस्तद्हे गाहेपत्य- 
. पुरोगाः पोरोगबधुरं दधते । 

ननन््दनवनात्” इत्ति पाठः. २. ्वन्द्वात्तत्करारविन्द्कनक! इति पाठः. 

स्पन्दसान:” इति पाठः. ४. 'सेततें परिस्पन्दितुं' इति पाठ:. ५. 'शझ्जां इति पाठ: 
« परःसरा: इति पाठः. ७. पौरोगवीं धघुरं” इंति"पाठ:, ८. “द्वति” इति पाठ: न्प्त #चएछ 
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एत इसे | गाइंपलं पुरोगो्म्रेसरो येपां ते तथोक्ता एते परिदृश्यमानाः पा- 
बका गाईपत्याइवनीयदक्षिणान्वाहयावसध्यादिख्पा अम्नयोडइपि । रूठिरश्वकर्णादि- 
बदवयवायोभावेन समुदायप्रसिद्धि: । तदुक्तमाचार्य:--“असत्खवयवार्थेपु योइन्य- 
त्रार्थ अयुज्यते । तन्नानन््यगतिलेन समुदायः प्रसिध्यति ॥? इति । तच्छड्टावहां तद्गो- 
चरबुद्धिजननीं हुतवहाख्यां हुतवहाभिधानं वहन्तः सन््तः । पूर्व हुत॑ यजमानैहूयमान 

हविवहन्तीति हुतवह्या इति योगसिद्धेव्याख्या तामेवेदानीं छोकविद्विष्टकर्मणा रावणेना- 
ध्वराणां विध्वंसितल्लाद्धविपामलामेन ताहक्शझ्ावहां दधाना इलर्थः | तदुहे रावण- 
मन्दिरे पौरोगव्घुरं महानसाध्यक्षाधिकारं दधते धारयन्ति । 'समानी रसवल्यां तु 
पाकस्थानमहानसे । पौरोगवरस्तद्ध्यक्ष:” इल्यमरः ॥ 

सर्वज्षत्य भगवतः पुरस्तात्किमवस्थान्तरं विज्ञापनीयमिति गमयन्ति--- 

कि वहुना । 
कि बहुनेत्यादिना । वहुमिः काल्यापतकरैवीक्यैरलूमित्यर्थः ॥ 
किंतु वक्तव्यांशमेव विज्ञापपाम इतत आह--- 

स एप माउुपादवसाननमागमिष्यतीद्यमन्वानस्तदितरैरवध्यल॑ चतु- 
राननवराहब्ध्वा समुद्धतः संप्रति संप्रह्मरसमाक्रान्तद्गिन्तदुन्तावछ- 
दन्तकुन्तत्रणकिणस्थपुटितवक्षःस्थलः स्थलकमलिनी वनवारण इच रावण- 
खिलोकीमभिभवन्भवदीयानित्यस्मान्न जातु किंचिदपि जानातीति । 
स इति | स एप रावण: । भानुपात् । मनुष्येभ्य इलर्थ:। जातावेकवचनम् । अब- 

साननम्। अवज्ञापरिभव इति यावत् । 'रीढावमाननावज्ञावहेलनम” इत्यमरः । आगमि- 

च्यति समापतेदिलेवममन्वानो इनववुध्यमानः । तेपां तृणप्रायलादिति भावः । तदितरे: 
सुरासरादिभिरवध्यलमहिंस्यल चतुराननवराह्ब्ध्वा प्राप्प । अत एवं समुद्धतो दर्पो- 

दिक्त: सन् । संप्रतीदानीम् । संप्रद्दियतेइनेनेति संग्रह्मरों युद्धम् । सिप्रहारामिसंपातक- 

लिसंस्फोटसंयुगाः” इति पर्यायेप्यमरः । तत्र समाक्रान्ता: समवरुद्धा ये दिगन्तदन्ता- 
वा ऐरावतादिदिग्गजासेपां दन््ता रदना एवं कुन्ताः ग्रासासैयोनि बणानि क्षतानि 

तर्जाता ये किणाः शुष्कम्रन्थयः । 'तृतीया तत्कृत-” इ्यादिना समासः । ते; स्थपुटित 

निम्नोन्नतं वक्षःस्थल्मुरःस्थर्ल यस्य तथोक्त: सन् । अत एवं बनवारणों वनगज़: । वन- 

ग्रहण निमल्लबद्योतनार्थम् । स्थलकमलिनी स्थल्ग्रस्ठपत्मचिनीमिव । त्रयार्णां छोकानां 
समाहारस्चिलोकी । तद्विता्थोत्तरपदसमाहारे चा इति समासः । संख्यापूर्था द्विगु: 
दृति द्विगुसज्ञा । 'अधिकारोत्तरपदों द्विगु: ख्तरियाँ भाष्यते! इति खीलम् । 'दद्विगो:? 
इति शीपू। द्विगः-इल्रेकबचनम् । ता जगब्रयीसमिमवन्नाकमन् । पीडयनबन्रित्यर्थ: । 

अस्मान्मवदीयांस्वावकीनान् । निम्रद्मनुभनहसमर्थस्य मवतः संबन्धिन इलर्थः । जातु 

१, मानवादवमानः: इसि पाठ:. 
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कदाचिदपि किंचिदीषद्पि न जानाति । सकललोककण्टकेन दपोन्घेन रावणेन तन्महिमेव 
न ज्ञायतें | अस्मा्क तु का कथेति भावः । इति विज्ञापयामासेति पूर्वण संबन्धः ॥ 

. ततः किमत आह-- 

. अथ भगवानाकेण्ये गीवोणगणवाणीम् । 
अथेति । अथ विज्ञापनानन्तरं भगवान्विष्णु: । मगवच्छब्दो व्याख्यातः। गीर्बाण- 

गणसेेन्द्रादिसरसच्वस्थ वाणीं वाचसाकर््य श्रुत्रा ॥ 

किमकरोदित्यत आह-- | 
'इन्द्रनीछाचलोदश्वच्चन्द्रिकाधघवरूस्मितः । 
वाचमूचे खुधाधारां मधुरां सधुसूदनः ॥ २२ ॥ 

इल्ठ्रनीलेति । मधु सूदयतीति मघुसूदनो विष्णु: | कतैरि ल्युट् । अन्न मधु- 
अ्हणं मध्वादिमहादैत्यसंहतुरस्स कियान्रावणवध इति द्योतयितुमित्यवगन्तव्यम । 

इन्द्रनीछाचल इन्द्रनीलपवेत: । इन्द्रनीललक्षणमुक्तम् । तत्रोद्ग्वत्युछसन्ती या चन्द्रिका 
कीौमुदी तद्गद्भवलं शुअ्र स्मितं यस्य | स्मितपूवोभिभाषिल्वात्कतमन्द्हास: सनू । यद्वा 

: दुर्मदान्धो्यं राक्षसभावाहु्निग्नहशिष्टपरिपालनदक्षे- मां ज्ञातुं न शक्कोतीति 
सावहेलनमन्दहासः सन्निद्यथः । अन्न मधुसूदनसखेन्द्रनीलसदशाज्लाद्धासस च झु॒श्र- 
लेन कविसमयसिद्धल्लादियमुपमा । सुधाधारामम्ृतस्यन्दिनीमत एवं मघुरां साधुर्यगुण- 

युक्ताम्। 'सधुरं रसवद्वाचि खादुन्यपि मधुखुति । येन मायन्ति विदुधा मघुनेव 
. मधुन्नता: ॥” इति वचनात् । वाचमूच उक्तवान् । छलोकाख्यमेतदालुष्टुभ इत्तम् । 

लक्षणं तूक्तम् । इदमुत्तरत्रापि द्रश्च्यम् ॥ 

वाचमेव विद्णोति--- 

भवतासपराधविधायिनस्तस्थ यातुधानस्य निधनमधुनैव विधातुं शक्यम् । 

भवतासिति हे देवा इत्यध्याहर्तव्यम् । भवतां युष्माकमपराधविधायिन उत्त- 
. रीत्या अपकतुस्तस्थ पूर्वोक्तस्य यातुधानस्थ राक्षसस्थ रावणस्थ । यातुधान: पुण्यजन:? 
इति पयोयेष्वमर: । निधन विनाशमधुनैवेदानीमेव विधातुं कतु शक्यं युक्तम् ॥ 

तहींदानीमेव क्रियतामिद्याशड्ूय तत्रोपपत्तिमाह--- ह 

कि त सरसिजासनशासनमप्यसोघीकुवेन्नवीतले पन्नीयतः सुत्राम- 

पसत्नस्य दशरथस्य सनारथमाप पूरायतुसाइतमानुधषवघः सन्नहमंत्र त 

. हनिष्यासीति वैयाहत्यान्तरधात् । 

“विधायिनो यातुधानस्थ तस्थ! इति पाठ: २, 'वधिष्यामि! इति पाठः. 
३ उक्ल्ा” इति पाठ 

च० रा० ३ 
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[कि त॒] सरसिलेति | किं तु सरसिजासनस्प्र शरह्मण: शासन सुराखुरावध्य- 
लदपाज्ञाववनमपि । 'शासन॑ राजदत्तोच्यो लेखान्नाशास्रशास्तिय! इति विश्व: । अमोघी- 
कुर्वन् । बहद्यवरखान्यधाकरणानीचित्ादिति भाव: । अमूततद्धावे च्विः । 'अस्थ च्वी! 
इति दी्घ: । तथोबवीतले भूमण्डले । पुत्रानात्मन इच्छतीति पुन्नीयनू । 'सुप आत्मनः 
क्यचूः इति क्यचू। सुपो धातु-/ इलादिना सुब्छकि 'क्यचि च! इति दीर्घ:। तस्थ॒। 
प्रश्नाथिन इत्र्थ: | सुत्राममित्रस्येन्द्सवस्थ । देखशविनाशनाखण्डितवैभवाभ्यां तत्सुहद 
इस्र्थः । 'मित्र॑ सहदि मित्रो5रकः: इति बैजयन्ती। दशरथस्त राज्ञो मनोरध॑ वाडिछत- 
मपि पुरचितं सफलीकर्तमादतसालुपवेपो गह्दीतमानवाकार: सन । अहमेव त॑ रावण 
हनिष्यामि विनाशयिष्यासि । सदन्यस्थ यस्यकसचिद्धननेडसासर्थ्यादिति भाव: । 
इलेवं अकोरेण व्याहोक्लान्तरधाददश्यो5भूत् । व्याहर उक्तिरुपितम! इत्मरः ॥ 

ततः सा परिपद्निभिषाणासुन्सिपितहपों हृपीकेशादेशात्मशमितदु- 
देशानि निर्देशाननानि चतुर्दशभुवनानि बुद्धा दुग्धसागराज्षिरगात् । 

तत्त इति । ततो5स्त्रानानन्तरं सा पूर्वोक्ता न निमिषन्तीत्यनिभिषा: । पचायच्। 
“अनिमेषाणाम' इति वा पाठे न बियन्ते निर्मेपाः पक्षपाता थेपां तेपाम्। परिपद्देवतासइ: । 
हपीकाणां विपयेखियाणासीशो हपीकेश: इति खामी | तस्य भगवत आदेशादह- 
भेव्र त॑ हनिष्यामीद्याज्ञावचनादेवोन्मिपितहर्पा समुत्पन्नानन्दा सती चतुद्दशभुव- 
नानि भूरादिचतुर्दशसंख्याकल्ोोकानिर्दशाननान्यराबणानि । तेप्वपि संचारसंभवादिति 
भाव: । अतरब अशझ्म्रिता अश्यान्ता डुर्देशा दुरवस्था थ्ेपां तानि तथोक्तानि बुद्धा । 
सल्यमजत्य भगवतोडल्न्तविशवसनीयवचनलात्तथावगम्येद्र्थ: । डुग्धसागराक्क्षी- 
राम्भोवे: सकाशानिरगालिजगाम ॥ 

ततस्तानमरान्प्राद सम पित्तामहः । 

तत इति। वतो निर्गमनानन्तरं पितामहों ब्रह्म तानमरानिन्द्रादीन्प्राह सम 
अते सम | उबाचेलर्थ: । लट् स्मे! इति भृतार्थे लड । पुबः पश्चानामादित आहो ब्रुव:? 
टरति णलादिश: । श्रुव आहादेशश्व ॥ 

तदेव विश्वगोति-- । 

भवन्तसतावदवतरिप्यतों छक्ष्मीसहायस्थ साहास्यार्थमप्सरःप्रभुतिषु 
युवतिपु वानराच्छभद्गोपुच्छनीलमुखवेषभूतः प्रश्रितप्रभावाः प्रजा: 
प्रजनयेयूरिति । 

भवस्त इति | है देवा टत्यध्याह्ार: । मबस्तो यूयं तावदिदानीमवतरिप्यतों दा- 

4, हपोनाम! इति पाठः. २, वानरगोपुच्छनडूकवेपशतः?, धानरमहगगोपुच्छ- 
वेषबशत:! दति पाठी- ह 
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शरथीरूपेणोत्पत्सतो लक्ष्मीसहायस्य श्रीमहाविष्णो: साहाय्याथे सहायकर्म कर्तुम् । 
गुणवचन- इत्यादिना घ्यडः। अर्थन सह नित्यसमासः सर्वलिज्ञता च वक्तव्या । अप्स- 
रसः खर्वेश्या: । 'ल्रियां वहुष्वप्सरसः खर्वेश्या:' इल्ममरः | तत्भ्वतिषु तदायास॒ 
युवतिषु गन्धरवयक्षादिस्रीयु । 'यूनस्ति:” इति तिग्रत्ययः । वानरा मर्कटाः, अच्छमह्ा 
भक्कका:, गोयुच्छा गोलाइूलाः, नीलमुखा दीघेपुच्छाश्व मर्कट्मेदास्तद्वेषभ्टतसद्धू- 
मिकाधारिंण: । 'मकेटो वानरः कीशो वनौका - अथ भछुके । ऋक्षाच्छभलभदुका:! 
इति चामरः । ग्थितग्रभावा जगद्दिख्यातग्रतापा: । ग्रजायन्त इति ग्रजाः संततीः । 

युत्नानित्यरथ: । प्रजा स्वात्संतती जने! इत्ममरः। उपसर्ग च संज्ञायाम? इति डग्ज- 
त्ययः । प्रजनयेयुरुत्पादयेयुरिति । 'शेषे प्रथमः” इति पग्रथमपुरुषः । भवच्छब्दस्य यु- 
ध्मद्स्मक्यतिरिक्तल्वेन शोषलादिति ॥ 

0.2. (कप >>. २० ५ ८७, 

पुरव कछ सम जुम्भारस्म सभूतवाज्ञाम्बवा नाते | 

पुरेति | किंच पुरा पूर्वकाले । रुथ्यादावित्यर्थ: । मम जृम्भारम्भे जूम्भणसमये । 

जुम्भ: स्यात्रिषु जुम्मणम्” इल्यममरः । जाम्बवान्नाम भद्लकाधिपति: सेभूतवान्किल उ 

त्पन्न: किल । सोडयमिदानीं वर्तते सहायक करिष्यतीति भाव: । इत्येवमाह स्मेति 

पूर्वेण संबन्धः ॥ 

ततस्ते गीवोणास्तथाकुबेन । 
तत इंति । ततो ब्रह्मनिदेशवतच्नानन्तरं ते पूर्वोक्ता गीरवाणा इन्द्रादिदेवास्तथाकु- 

वेन् । अप्सरःप्रश्नतिषु युवतिषु पुत्राउजनयामासरिद्येथ: ॥ 5 | 

अथ वैतानाद्वैशानराज्नरः प्राजापत्मः सहेमपात्रः कश्रिदुत्थाय पुत्री- 
यते दशरथाय पायसमम्त॒तप्राय॑ प्रायच्छत् । 

अथेति । अथानन्तरं॑ वितानं ऋतु: । पुत्रेश्टिरिति. यावत् । तञ्योजनस्थ्॒ बेता- 
निकः । ऋतुविस्तारयोरत्री वितानम्” इत्यमरः । प्रयोजनम्” इति ठक् 4 तस्मा-' 
दैश्वानरादमेः सकाशात् । “अभिवैश्वानरों वहिः” इत्यमरः । सहेमपात्रे: । हिरण्मय- 
पात्रपाणिरित्यर्थ:। कश्चिद्दृश्पूर्व: अ्रजापते: संवन्धी ग्राजापत्य: । अजापतिना ओेषित 
इति यावत् । 'दिल्यदिद्यादित्यपत्युत्तरपराण्ण्य:?,इति ण्यग्रत्ययः । परः पुरुषविशेषः । 
उत्थाय निर्गत्य । पुन्नीयते पुत्रानात्मन इच्छते ।. छुप आत्मन:ः क्यंच्”? । दशरथाय 

राज्ञे यजमानायाम्रतग्रायमम्तुतकल्पं पयसा संस्कृत पायसं परमान्नम् । परमान्नं तु 
पायसम्” इत्यममरः । संस्क्ृत॑ भक्षाः” इल्चण ।॥ ग्रायच्छत्॒त्रीयमेतदिति दत्तवान्। 
पाधप्राध्मा-” इतद्यादिना दाणो यच्छादेशः ॥ 

१. पुरा खछ” इति पाठः, . २. 'संभूतः” इंति पाठं:. ३. 'दशरथाय पुतन्रीयते” 
इति पाठ | ः- 



२८ चम्पूरामायणम् । 

ततः । 

तत इति ॥ 
पायसं तत्किमकरोदिय्त आह-- 

कौसल्याये प्रथममदिशद्भुपातिः पायसा्थ 
प्रादादर्ध प्रणयमधुरं केकयेन्द्रस्थ पुञ्ये। 

एते देव्यों तरलमनसः पत्युरालोच्य भाष॑ 
खार्धाशाभ्यां खयमकुरुतां पू्णकामां उमित्रामू॥ २३ ॥ 

कासल्यायी इति | ततः पायसगप्रदानानन्तरं भूपतिर्देशरथ: कोसलस्त्र राज्ञो- 
ब्पर्यं स्री कीसल्या । इद्वेत्कोसलाजादाब्ब्यइ? इति ज्यड्यत्ययः । तस्ये कौस- 
ल्याये अग्रमहिप्ये । 'यह्च्राप्! इति चापू । 'कर्मणा यमभिग्रैति स संग्रदानम! 
इति संग्रदानलाचतुर्थी । प्रथममायं पायसस्वाधे समविभागम् । पुंस्यर्धोष्धि समें- 
इशके? दृत्यममरः । अदिशिदत्तवतान् । केकयेन्द्र्स केकयाधीश्वरत्र॒ पुञ्ये केकेग्यै 
प्रणयेन ग्रेम्णा मधुरं भाधुरयगुणयुक्तम् । तस्थात्यन्तग्रेमास्पदत्वादिति भावः । अधैमव- 
शिष्टभागं प्रादाइत्तवान् । ततः कि तत्राह--एते देव्यो कौसल्याकैकेब्सी तरलमनसः 
मुमिन्ना्य पायसांशाग्रदानात्पर्याकुलचित्तस्थ॒पत्युर्मतुर्देशरथस्य । "पति: समास एव” 
इति घिसंज्ञाभावः । वख्यत्यात्रस्ा इति इस इकारसोकार: । भाषं कथ॑ वा 
सुमित्रा लब्धपायसभागा भविष्यतीलमभिप्रायमालोच्य । परबुद्धे रप्रत्यक्षव्ान्मुखचिदे रनु- 

मीयेद्र्थ: । खर्य खरे । उसे इत्र्थ: । खार्धोशाभ्यां खयोः खकीययो राज्ञा दृत्तयो- 
रधयोरधीशास्यामर्भागाम्यां सुमित्रा पूर्णामां सफलमनोरथामकुरुतां कृतव- 
सी । खार्घभागी प्रद्मेक॑ साम्येन द्वेधा विभज्यैकमेर्क यागमात्माथे निश्षिप्यावशिष्ट- 
भागी समित्रार्य ददतुरिल्वर्थ: । अय॑ं च विभागों न रामायणसंमतः । ततन्न चरोरघ 
कौसल्याये, अवशिष्टार्धाध सुमित्राय, शिष्टार्थ कैकेय्ये, शिष्ट पुनः खमित्राये, इत्यमि- 
धानात् । के तु पुराणान्तरसंवादो द्ष्व्यः । उत्ते च नरसिंहसंहितायाम्--ते पि- 

ण्डप्राशने काले सुमित्राय महीपतिः । पिण्डाभ्यामत्यमल्पं तु खसपत्य प्रवच्छत ॥* 

द्रति । उक्त थे कालिदासेन--अचिता तेन कौसल्या प्रिया केकयर्वंशजा । अतः सं- 
भावितां ताभ्यां सुमित्रामचछदीश्वरः ॥ ते वहुज्ल(्यर चित्तत्रे पल्यौ पत्युमंहीक्षितः ।. 
चरोरधारधभागाम्यां तामबोजयतामुभे ॥” इति । एवमन्यन्रापि सति विरोबे पुरा- 
णास्तरात्समाधातब्यम् । मन्दाकान्ताइत्तम ॥ 

अनन्तरह्लमाह--- 

अवभृथेडबसिते सरयूतटा- 
दथ यथायथमुचलिते जने । 



वाऊरूकाण्डम । | २० 

दशरथः परिपूर्णेमनोरथः 

पुरमगात्ुरुह्ृतपुरोपमाम् ॥ २४ ॥ 

अवभ्ूथ इति । अवश्ये दीक्षान्तंत्रानाविक॒त्ये । दीक्षान्तो्वश्वथो यज्ञे! इ- 
त्यमरः । अवसिते परिसमापिते सति। 'षो अन्तकर्मणि” इति धातोः कर्मकर्तरि क्तः । 
अथानन्तरं जने यज्ञाथैमागते जनसमाजे सरयूतटायथायथं यथाखम् । खकीयदेशम- 
नतित्रम्येत्यथः । 'यथाखं तु यथायथम” इल्यव्ययेष्वमर: । 'यथाखं तु यथायथम? 

इति निपातनाद्विर्मावों नपुंसकर्ख च | 'हखो नपुंसके ग्रातिपद्किस्थ! इति हखलम । 

उच्चलिते ग्रस्थेते सति | खखनियतदेशान्प्रति गतवति सतीत्यथः । तथा दशरथों 
राजा परिषृणेमनोरथः पुत्रग्नाप्युपायलासात्सफलाभिलाषः सन् । उपसीयत इत्युपमा । 
“आतश्वोपसर्गे? इत्यटः । पुरुह्ृतपुरसुपसोपमान॑ यस्पास्तां पुरुह्ृतपुरोपमामिन्द्रनगगरी- 
तुल्यां पुरमयोध्यामगात्पविवेश। पुरु भूयिष्ठं ह्ूयते यज्ञेष्विति पुरुद्दृत इति विग्रहः । 

द्रतविलम्बितद्ृत्तम् । द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ” इति लक्षणात् ॥ 

अथ तासां गर्भोत्पत्ति प्रस्तौति-- - 

अपाव्वात्केवलमज्ञकानां 

मनोज्ञकान्तेमहिषीजनस्य । 
बे प्रोज्शितभषणानि 

शनेः शनेः प्रोज्लितसृ' 
कप ने ञ 

चकाशिरे दोह्ूदलक्षणानि ॥ २५ ॥ 

अपाव्वादिति | मनोज्ञ गर्भाविभोवात्पूवापेक्षयाप्यव्यन्तमनोहरा कान्तिला- 
वण्यं यस्य तस्थ। कृताभिषेका राजपत्यो महिष्यस्ता एव जनस्तस्त्र | कौसल्याकैकेयी- 
सुमित्राणामित्यर्थ: । 'कृताभिषेका महिषी' इल्यमरः । अत्पान्यज्ञान्यड्रकानि तेषां हस्ता- 
गवयवानाम् । अल्पार्थ कः । अल्पल्लमत्र काइये ग्रासिणीनारीणां तत्संभवादिति भाव: । 

केवल्मत्यन्तमपाटवात्पठ़लाभावद्धितो: ग्रोज्झितानि परित्यक्तानि भूषणानि कड्नणाया- 
भरणानि थेषु तानि । तेषां खस्थानस्थित्यसंभवाद्धारायमाणल्ाचेति भाव: । दौह- 
दुलक्षणानि शरीरसादसुखपाण्डिसकृष्णचूचुकलादीनि गर्भचिद्वानि शने: शने: । द्नि- 
ऋमेणेत्यथः । वीप्सायां द्विभौवः । चकाशिरे । सुव्यक्तानि वभूवुरित्यथः । स्वंहृदयेन 
गर्भहृदयेन च ह्विहृदया गर्सिणी । यथाह बाहट:---मातृजन्यस्थ हृदयं मातुश्व हृदयेन 

यत् । संबन्धं तेन गर्मिण्या ज्लेष्ट श्रद्धावसाननम् ॥! इति । तत्संवन्धित्वाह्रभों दौहदमि- 
त्युच्यते । सा च तबोगादौहृद्नी । तदुक्ते संग्रहे--द्विहदयां नारीं दौहद्नीमाचक्षते” 
इति । उपेन्द्रवजाबइत्तम् ॥ 

१. ओषित” इति पाठः, २. “दौहँद” इति पाठः. 



३० चम्पूरामायणम्। 

अथाग्रमहिष्याः कीसल्यायाः आधान्येन मध्यगौरवरूपं दौहदलक्षण वर्णयति--म 
न्दमन्द्सिय्यादिभिख्चिसिः कुलकेन । 

मन्ंदमंन्द्मपयद्वैलिन्रया 4 हि नंदमन्दर्मपयह्वात 
गाधताविषयनामभिगहुरा । 

कोसलेन्द्रदुहितुः शनैरभू- 
न्मध्ययष्टिरपि दृष्टिगोचरा॥ २६ ॥ 

मन्दमन्दमिति । सन्द्मन्दं मन्दप्रकारम् । 'अकारे गुणवचनस्था इति द्विभावः । 
“क्रमंधारयवदुत्तरपदेष्वपि इति कर्मधारयवद्धावात्सपो छोप: । अपयदपगच्छद्वलीनां 
मध्यरेखाणां त्रयं॑ यस्था: सा तथोक्ता । “बलिम॑ध्यमरेखोर्मिजीणेलग्गहदारुषः इति 
विश्व: । गाधेताया उत्तानलस्यथ । 'गाढता' इल्मपि पाठ:। विषय॑ गोचर नाभिगहरं नामि- 
कुहरं यर्थाः सा | अथ नाभिस्तु जन्खक्ले यस्त्र संज्ञा असारिका' इत्यमरः । अन्न पूर्व 
विद्यमानयोमहाभाग्यलक्षणलेन सामुद्रिकशालत्रोक्तयोबलित्रयनामिगहरयोरिदानीं गर्भ- 
गौरवादपसम इस्यवगन्तव्यम्ू । अत एवं कोसलेन्द्रदुहितु: कौसल्याया: संबन्धिनी 

मध्ययश्टियष्टिकल्पसध्यमपि शने: कालक्रमेण दृष्टिगोचरा चक्ष॒विपयाभूत् | अपिशब्दा- 
व्कैकैयीसुमित्रयोरपि मध्ययष्टि: समुच्चीयते ।' अक्का्र्यादिगर्भलक्षणे बाहुट:-- 

क्षामता गरिमा कछुक्षी मूर्ठा च्छदिररोचकः । जूम्भापसेकस्खलनं रोमराज्या: प्रका- 
दनम् ॥! इति । रथोद्धताइत्तम--'राभराविह रथोद्धता लगी” इति लक्षणात् ॥ 

न्यपग्रोधपत्रसमतां क्रमशः प्रयाता- 
मज्जीचकार पुनरप्युदरं कृशाड्ुबाः । 

जीवातवे दशमुखोरगपीडितानां 
गर्भच्छलेन १८। + 

च्छलेन बसता प्रथमेन पुंसा ॥ २७ ॥ 
न्यग्रोधेति | कृशानि का्यावस्थामापन्नान्यद्वान्यवयवा यस्थास्तस्याः कौंस- 

ल््थाया: । अद्गात्रकण्ठेस्यश्व! इति वक्तव्यान्डीपू । उद्रं कुक्षि: । 'पिचण्डकुक्षी जठ- 
रोदरं तुन्दम” इत्मरः । क्रमशों दिनक्रमेण प्रयातामपणर्ता न्यग्रोधपत्रसमता वटपन्न- 
साहइश्यम् । विठपत्रसमं छीणामुदर पुत्रदायकम! इति सामुद्रिके । न्यत्रोथों बहु- 
पाहट:” ट्यमरः । दशमुखो रावण एवं उरगः सर्प: दशमुखवान्सपैश्च अतीयते | तेन 
पीटितानां हुःखितानाम्। छोकानामिति शेप: । जीवातवे जीवनीपधार्थमू। रावण निहत्य 
तत्पीडिताञज्जीवबितुर्मिल्र्थ: । 'जीवातुर्जीवनीपधम्” इल्लेमरः । गर्मच्छलेन कुक्षि- 
स्थार्सकब्याजेन । 'गर्माइपवरकेफन्तस्थाम्री कुक्षिस्थाभके मतः । छल तु स्खलिते 
व्याजे! इति झब्दाणवविश्रप्रकाशी । वसता तिप्ठता प्रथमेन पुंसादिपुरुषेण विष्णुना 

3. “अपवातः दृति पाठः, २. बलित्रयी” इति पाठः. ३. परमेण” इति पाठः, 



: बालकाण्डम् । (57824 

हेतुना पुनर्भूयोष्प्यज्ञीचकार । पूर्वे महाभाग्यलक्षणतया विद्य्मनि: वटपत्रसाम्ये 
निर्भरगर्भभारवशाद्दानीमपगते5पि वटप्नशायिनः श्रीमहाविष्णोनिवासलेन पुनस्त- 
त्साम्यं बसारेलयथथ ऊरीकृतसुररीकृतमज्जीकृतसाश्रुतं ग्रतिज्ञातम” इत्यमरः । 
ऊर्यादिच्विडाचश्व' इत्यज्जीशब्दस गतिसंज्ञायां धातोः श्राक्ग्रयोग: 4 विष्णोवेटप- 
तशायित्वमुक्त च श्रीमहाभागवते हृतीयस्कन्धे कपिलदेवहूतिसंवादे---स त्वं 

बृतो में जठरस्य नाथ कथ्थ तु यस्थादर एतदासीतू। विश्व॑ युगान्ते बटपत्र 
कः शेते सम सायाशिशुरद्चिपानः ॥! इति । अन्यत्र च--अम्भोधिशायी वटपतन्न- 

 शायी श्रीरज्ञशायी रमतां मनो से! इति । अन्न दशमुखोरगेति रूपक॑ गर्भच्छलेनेत्यन्र 
छलझशब्देन नाय॑ गर्भ: किंतु साक्षाद्ृटपत्रशायीति गरभैस्यासल्यग्नतिपादनाच्छलादिश च्दे- 
रसत्यखग्रतिपादनलक्षणो 5पहवभेद्: । तदुणीविता चेय॑ घुनर्वटपत्नसाम्यभरणोत्मेक्षा 
सा च व्यज्ञका ग्रयोगाह्वम्या । स चोक्तरूपकेण संसज्यते । वसनन््ततिलका इत्तम् 0॥ 

आपे च । 2 

... सध्यं॑ तनुलादविभाव्यसान- 
माकाशसासीद्सितायताक्ष्या: । 

गर्भादये विष्णुपदापदेशा- 
त्काइर्य विहायापि विहाय एव ॥ २८ ॥ 

[अपि च] मध्यमिति । असिते आयते चाक्षिणी यस्या: सा उत्पलपत्नायताक्ष्याः 
ल््याया: संबन्धि । बहत्रीहों सक्थ्यक्ष्णो: खाज्ञात्बच् । 'पिद्नौरादिभ्यश्वे इति डीप । 
मध्यमवलमं [करत] । सध्यमं चावलम्ं च सध्योज्खी? इत्यमरः । तनुत्वात्सूक्ष्मत्वा- 
द्वेतोरविभाव्यमानमज्ञायमानम् । अपरिद्श्यसमानं सद्िति यावत् । आकाशसासीदाकाश- 
कल्पमभूत् । पूंवेंमिति शेष: । तथा कविसमयसिद्धत्वादिति भावः। गर्भोदये गर्भो- 
खत्तौ सतद्याम् । इदानीमिति शेष: । काइयमाकाशभावनिमित्तं सौक्ष्म्यं विहाय ल- 
कल्वापि विष्णोगर्मरूपेण विद्यमानस्थ पद्ं विष्णुपदम् । आकाझं चेति अंतीयते । तद्पदेशा- 
त्तत््बाजात्तत्वपदेशाद्वा विहायाकाशमेवासीदिति संवन्धः । “वियद्विष्णुपदं वा तु. पुं 
स्थाकाशविहायसी” इत्यमर:-। अन्न पूर्वार्थ मध्याकाशयोर्भेदे5षपि तदेवासीदिल्यभेदो: 
क्तेमेंदेब्मेदरूपातिशयोक्ति: । तया च तत्साम्यं गम्यत इत्यरूुंकारेणालंकारध्वनि: । 
उत्तराधे तु---आकाशभवननिमित्तकाइय॑ विहायापि तदेवासीदिति विरोध: । स नव 
विष्णुपद्मिति छलेषभित्तिकाभेदाध्यवसायमूलातिशयोक्ष्यनुग्राणितापदेशशःब्दपेक्षापह- 
'वोजीवित इति संकर: ॥ 

अथ श्रीविष्णुराविरभूदिलाह--- ब 
तत4। । ः ह 

तत इत्यादिना । 



३२ चम्पूरामायणम् । 

उच्चस्थे ्रहपथ्रके सरगरौ सेन्दौ नवस्यां तिथी 
लग्ने ककेटके पनवेसुयते मेष॑ गते पपणि | 

निदेग्ध॑ निखिलाः पछाशसमिधो सेध्यादयोध्यारणे- 

राविभतसभतपवमपरं यात्काचदक मह। ॥ २९ ॥) 

उच्चस्व इति | ततो दाहदलक्षणप्रकाशानन्तरं भहाणां सूर्यादीनां पश्चके उद्चेषु 
स्थानेषु तिष्ठतीत्युचस्थे । 'मुपि स्थः” इति कः । सूर्योज्ञरकगुरुझुकरशनिय पश्चसु प्र- 
हेपु मेपादिखतुहस्थानसंगतेपु सत्खित्यथ: । सुरगुरी बृहस्पती सेन्दाविन्दुयुक्ते सति । 
पृथणि सूर्य । 'विभाषा डिश्यो: इति विकल्पादछोपाभावः । मेप॑ गते मेपराशि 
प्रविष्टे सति। पुनर्वसयुत्ते पुनवैसूनक्षत्रयुक्ते । नवानां पूरणी नवमी तस्थाम् । तत्संज्ञिक 
इत्यर्थ: । 'तस्प पूरणे डट” । नान्तादसंख्यादेम॑ट” इति डपो मडागमः । टित्वा- 
न्डीप । तिथों दिने । अन्न तिथिशब्द: पुंलिक्ने श्राह्मः | यथाहासरसिंह:---“तदायाखि- 
थयो द्वयो:' इल्ममरः । कर्केटके कर्केटकनाप्नि लछमे राश्युदयकाले । 'राशीनामुदयो 
लप्मम” इल्मर: । निखिला: समस्ता: । पर मॉांसमश्नन्तीति पलाशा राक्षसा त एवं 

समिध: किंशुकसमिवश्र | अरणिजन्यस्थाम्ेनेयल्रेन पठाशसमिद्दाहकलादिति भावः । 
निर्दग्धुं विनाशयितुं भस्मीकर्त च मेध्यात्पविन्नात् । अथवा मेधः कतुस्तदहीद्यागयो- 
ग्यादिल्यथ: । अयोध्येवारणिरभिमन्थनदारुविशेषस्तस्मात् । 'मध्यात? इति पाठेडयो- 
ध्यारणेमध्यात् । मध्यदेशादिद्यथः । 'पत्रमी विभक्ते” इति पत्रमी । यूपाग्न॑ तमे नि- 
मेन्थ्यदारुणि लरणिद्रेयो:” दल्ममरः । अभूतपृर्वमवियमानखसदशम् । सजातीयभैद- 
रहितमिल्यर्थ: । न विद्यते पर चस्मात्तदपरमद्वितीयम् । विजातीयभेदरहितमि- 
स्व । एक सखगतभेदरहितमत एवं यर्त्किचिणशिविधभेदरद्दिततया निवोच्य स- 
हम्तेजः । पर॑ ज्योतिरिति यावत् । ब्द्येल्वर्थ: । एकमेबादितीयं ब्रह्म! इति श्तेः 
तदेव महोडमिरिति छ्िप्ररूपकम्। आविर्भूत॑ खयमेबासिव्यक्तम | अभूदिति शेषः । एते- 
नान्यमाठसंवन्धराहिलं सूच्यते। गर्भवासादिकमन्यत्सवे ग्रातीतिकमेव । न पारसार्थिक- 
मिति भावः । उत्तगुणयुक्ते छुमदिने श्रीरामादिमूर्तिचतुश्थ्यरूपेणायोशध्यायां परमा- 

समा श्रीविष्णुराविरभूदिति फलिता्थ: । अन्र समसतवस्तुर्वातिक्रेपसंकीणसावयवरुूषका- 
लंकारः: । अन्रेदमनुसंबेयम---अजब्ृपभस्गाइनाकुलीरा अपवणिजों व दिवाकरादि- 

तुद्दा:। दशझिखिसनुयुक्ततिथीदियांशस्तिनवकर्विश्ञतिसिश्र ते सनीचा: ॥ सूयीदीनां 

सप्तानां अहाणां सेपादयों राह्षय: ह्योकोक्ता: क्रमविशिष्टा उच्चस्थानानि खखतुद्- 
पेक्षया सप्तमस्थानानि नीचानि। अन्न उच्चेष्वपि दक्षमादयों राशित्रिंशांशा यथाक्रममुच्चेश्ु 
परमोचानीचेयु परमनीचा दति जातकछोका्थः । अन्रांशलिशों भागः। यथाह 
नारदः---त्रिश्यद्भागात्मक मम! इति। तेडपि खोचस्थाः फलन्ति नालगा नापि नीं- 

१, (पूर्वविभ्य यत्किलचि! 'पृ्रप्रभवद्रत्किचि! इति पाठी. 



- चारूकाण्डम् । रे३े 

चगा:। तदुक्त राजसगाड्ले---स्ोचे पूर्ण खक्षगेडथ सहृद्धि: पादं द्विडिवोशुमं खेचरेन्द्रा:। 
नीचस्थायी वाखयों वा न किंचित्पादाक्ष्यूनं खत्निकोणे ददाति ॥' तदित्थसाह कंवि:--- 
उच्चस्थ इति । यस्त्र जन्मकाले पश्चप्र्तयों त्रह्मः खोचस्था: स देवतुल्यो भवतीति । 
तदुक्त कृष्णीये----छुखिनः प्रक्ृषष्टकायों राजग्रतिरूपकाश्व राजानः । एकद्वित्रिचतुर्सि- 
जायन्ते5तः परं दिव्या: 0! इति | तद्दिमाह--अहपंञ्वक इति । यद्यपि 'उच्चस्थे म्रहपञ्चके 
इत्यनेनेव सूयस्थ खोचस्थानगतल्ोक्तेः पुनः 'सेषे गते पूषणि! इति पीनरुच्तयदृषणं 

* असज्यते, तथापि गोबलीवर्दन्यायेन समाधेयमित्यलमतिग्रसज्ञेन | शादूलविऋ्रोडित॑ 
. वृत्तम---सूर्याश्रैसेसजस्तता: समुरवः शाईलूविक्रीडितम” इति लक्षणात् ॥ 

एवं तावत्तारकब्रह्मणो $नन्यल्ेनाविभावमुकक््ला संप्रति लौकिकरीत्या आयिकमव- 
तारमाह--- 

अपि च | 
आपि चेति | अपि च | कि चेल्यर्थः ॥ 

अथ रामाभिधानेन कवे! सुरभयन्गिरः । 
अल्ूंचकार कारुण्याद्रघूणासन्वर्य हरि: ॥ ३० ॥ 

अथेति | अथ महःप्रादुर्भावानन्तरम् । हरति भक्तजनदुरितानीति हरिरविष्णु: । 
रमन्ते योगिनो5त्रेति राम: । 'रमन्ते योगिनो5नन्ते सदानन्दे चिदात्मनि । इति रामप- 
देनासी परव्रह्माभिधीयते ॥” इत्ति शरुतेः | 'करणाधिकरणयोश्व' इत्यधिकरणार्थ घर । से 
इत्यभिधानं तेन रामनाम्ना कवेवाल्मीकेगिरों वाचः सुरभीमेनोज्ञा: कुर्वन्सुरभयन् । 
सुरभीकरिष्यन्नित्यर्थ: । 'सुगन्धी च मनोशे च सुरसिवोच्यलिक्वत्” इति विश्वः। 
“तत्करोति-- इति ण्यन्ताह्टः शत्रादेशः | वर्तमानसामीप्ये वतेमानअत्ययः । तदनन्तरमेव॒ 
महाकविना वाल्मीकिना श्रीरामचरित्रस्थ नियमेन वर्णेयिष्यमाणलादिति भावः । 
कारुण्यात्करुणाहेतो: । 'कारुण्यं करुणा घृणा” इत्यमरः। करुणैव कारुण्यमिति विग्नह: । 
खार्थ ष्यह। रघुणामन्व्यं रघुवेशमर्ंचकारालंकृतवान्भूषितवान् | श्रकाशितवानि- 
व्यर्थ: । परमकारुणिंको5यं हरि: श्रीरामरूपेणावतीरय रघुवंशमनुजग्राहेलद्यथः । ज्येष्ठः 
श्रीराम: कीसल्यायासजनीति फलिताथः । परमकारुणिकाः कि न कुवैन्तीति भावः। 
अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्” इस्मरः | एतदादिफ्ोकचतुश्यमाजुटुभं इत्तम् ॥ 

अथ भरतादिकुमारत्रयोद्यमाह--- 

तेसेनमन्वजायन्त त्रयख्रेतामितेजसः-। 
अग्नजस्यानुकुवेन्तस्तेस्तैलोकोत्तरैर्गुणैः ॥ ३१ ॥ 

तमित्ति। त्रेताभितेजल आहवनीयगाहईपल्यदक्षिणाम्रित्रयं जरेतामिस्तस्त्र तेज 

१. “गिरा: इति पाठः. २. “तमेवम इति पाठ: ..३. अग्रजं तेडनुकुवेन्तः” इति पाठः, 



३४ चस्पूरामायणम । 

हव तेजो यपां ते तथोक्ता:। तेजस्विन इसथः । 'वचेस:” इति पाठेड्प्ययमेवार्थः । 
उपमालंकारः । अमभिन्नयमिदं तच्रेता! इसमरः । जेताशब्देनेवामिशब्द्तीतेः पुनरभि- 
शब्द: करिकलभकर्णावतंसवंशकरीरादिपद्वद्वगन्तव्य: । एक एवामभिस््रीण्याहव- 
नीयादिरुपाणि । इतः ग्राप्तत्नेता । तदुक्तम---एक एवावसथ्याभिरग्न्याधेयेन क- 
मंणा । संस्कृतस्रीणि रूपाणि ततज्लेतेति शब्यते 7” इति । आवसथ्यामिरोपासनामिः । 
स्नीख॑ लोकात् । 'लिट्ममशिष्यं छोकाश्रयत्राल्लिइस्य” इति घृपोद्रादिल्वाद्रर्ण्ययेन 

टकारस्थान एकारे सति त्रेतेति रूपसिद्धि:। तथा तैस्तः । वीप्सायां द्विभावः । लछो- 
कोत्तरेलॉकोत्कृटे: । लोकेप्वसाधारणैरिति यावत् | गरुणैविद्याविनयादिभि: शौयोदार्य- 
गाम्मीयादिभिवी । अग्नजस्थाग्रजम् । राममित्यर्थ: । 'कतृकमैणो: कृति!” इति कर्मणि 
पष्टी । अथवा संबन्धसामान्ये पष्टी । भगवतो नारायणस्थानुकरोती तिंवत् ।' अनुकु- 
वन्तो 5नुवर्तमानाः । तत्सदशा इत्यरथः । तदुक्त देण्ड्याग्रे:---“तदन्वेत्यनुबधाति त- 
च्छील॑ तन्निपिधति । तस्थ वानुकरोतीति शब्दाः सादश्यवाचका: ॥? त्रयः कुमारा- 
स्तमेनमनु । तस्थामुप्य श्रीरामस्य पश्चादित्यर्थः । “अनुर्लक्षणे! इति कमंग्रवचनीयल्ादि- 
तीया । अजायन्त जाता: ॥ 

49 

भरतस्तेपु कैकेय्यास्तनयो विनयोहुवलः । 
अन्यो छक्ष्मणश्नुन्नो छमित्रायां कृतोदयो ॥ ३२ ॥ 

भरत इति। तेषठु त्रिषु कुमारेपु | केकयस्य राज्ञोंडपत्य॑ त्री केकेयी । 'तस्थाप- 
ल्म' हल्मण् । किकयमित्रयुग्रल्यानां याद्रिय:” इति यशब्दस्येयादेशः । कैकेयीति 
तस्थाः । विनयेन प्रश्नयेण विशिष्टनीतिसंपत्त्या वा उज्बलछ: । विनयभूषण इत्थः । 

भरतों नाम तनयः । जात इति शेपः । तथा लक्ष्मणशत्रुप्तनामानावन्यो 
भरतापेक्षया इतरों कुमारों सुमित्रायां कृतोदया समुत्यत्नी ॥ 

एते वधृथधिरे वीरा त्रह्मक्षेमाय दीक्षिताः । 

लीकानन्दमुकुन्दस्य चत्वार इव बाहवः ॥ ३३ ॥ 
एत इति । त्रद्मक्षामाय ब्ह्यणपरिपालनं कर्तुमू । “्रह्मा विप्रः अजापतिः” 

इल्ममरः । दीक्षिताः संजातदीक्षाः। कृतसंकल्पा इलर्थः | तदस्थ संजातं तारका- 
दिभ्य इतचू' दतीतचू । तारकादिराकृतिगणः: । चल्वार एते पूर्वोक्ता वीरा दानद- 
याजुद्धेप झराः श्रीरामलक्ष्मणभरतथतन्रुन्ना छोकानन्दों छोकानां भुवनानामान- 
न्दकरः कार्यकारणबोरभेदोपचारात् । स चांसी मुकुन्दश । कमनीयलान्मुकुन्द इति 
विग्नहः । तस्य चलारों बाहव उक्तविद्येयणविश्ञिष्टाचनुर्भुजा इव वद॒ृधिरें शृद्धि गताः । 

पूृर्णभोपमारलंकारः ॥ 

१. कैकेब्बराम” इति पाठः, २. 'प्रजाक्षेमाय” इति पाठः. ३- लोकानन्दा मुक 
न न पाठ: 
न्द्स्य दात पाठ: 



वबारूकाण्डम् । ३५ 

'अथ राक्षसविनाशनाटकस्त॒ पूर्वरह्रभूतविश्वामित्रागमनं तावदाह--- 

“ अथ कंदाचिद्परिमेयमायाभयानकयद्धसमद्धतदेद्यबछावस्कन्दकांदि- 
शीकवून्दारकानीकर्परिवायेमाणरथः पद्डिरथस्तपश्चयोजातानासाश्वयों- 
णासायतन त्रिशड्डयाजिनं भगवन्त पद्मप्रबन्धमिव दर्शितसगसेदं प्राकृत- 

व्याकरणमिव प्रकटितवणव्यत्यासं बधमिव सोमसुतं कुशिकसुतम द्राक्षीत्। 
अधेति। अथानन्तरं कदाचित्कार्मश्विद्देनि अपरिमेया अपरिमिता था माया 

शाम्बरीविदयाः । विचित्रकपटब्चत्तव इति यावत् । 'स्थान्माया श्ाम्बरी विद्या! इत- 

मरः । तामिसयानकानि भर्यकराणि । 'घोरं भीस भयानकम्” इत्यमरः । युद्धससुद्ध- 
तानि युद्धोद्धतानि च यानि दैल्यवल्यनि दैत्यसेनास्तेघामवस्कन्दादाक्रमणात्कांदिशीकैर्स- 
यद्गुतैदंन्दारकानीकैर्देवसैन्यी: परिवायंमाणो निरीक्ष्य परिवेध्यमाणों रथो यर्य 
तथोक्त: । देवानामपि शरण्य इत्यर्थ: । अथवा परिपाल्यमानः सरेक्ष्यमाणों रथो यस्थ॒ 
स तथोक्तः । एतदायत्तमस्मजीवनमिति मल्ला तैः परिरक्षितस्यन्दन इत्यथः । कांदि- 
शीको भयद्रतः,' 'अनीकिनी वलं सैन्य चक्र॑ चानीकमस्रियाम्”! इति चामरः ।-पह्निरथों 
दशरथः । '“पह्लिइछन्दो5पि दृशमम्” इत्यमरः । तपश्चयोजातानां वसिष्ठस्पर्घया 
ब्रह्मलसंपादनाथ विरचितत्रतोपवासादितपोनुष्ठानाजनितानामाश्चर्यांणामद्भुतानामाय- 

* तनमास्यद्मू । कारणमिल्यथः । चर्येत्यन्न गदमदचर-” इत्योदिना यक््यन्तर्भा- 
वितप्यथः । त्रिश्रनोम राजा हरिश्वन्द्रपिता तं याजयतीति सदेहस्वगैगमनार्थमिति 
त्रिशहुयाजिनमू_ । चजतेर्प्यन्तात्ताच्छील्ये णिनिः । पद्मग्रवन्धमिव  छोकर 
निवद्धकाव्यमिव दर्शितः सगेभेदः कथाविच्छेदरूप: रुघछ्बन्तरं च थेन तम् । 
आकृतव्याकरणमिव ग्रकटितः ग्रकाशितो वर्णव्यत्यासो5क्षरव्यत्ययः क्षत्रियत्नपरित्या- 
गेन ब्राह्मगवर्णखीकाररूपव्यतद्यासश्ष येन तम् । यथा “आर्जित” इति संस्क्ृतपदस्थ 

“आर्ज॑बिडप्प:? इति कर्मणि विडप्पादेश विडप्पन्तीति वर्णव्यव्यासाभिधायिनी ग्राकृत- 
व्याकरणरीतिः | “वर्णे द्विजादी श॒क्कादौ स्तुतौ वर्णे ठु वाक्षरे? इत्यमरः । बुधमिव सौम्य- 
मिव.सोमसुतं चन्द्रखतं सोमयाजिनं च । सोम॑ सुनोतीति सोमसुत् । क्विप् । भगवन्तं 
पूज्य कुशिकसुतं विश्वामित्रमद्राक्षीदद्श  । दशेलेढ । 'इरितो वा! इति विकल्पादड- 
भावपक्षे सिचि वृद्धि: । “न दृशः” इति निषेधात्क्सादेशाभावः । संछेषसंकीर्णमुपमात्रय- 
मन्योन्यनिरपेक्ष्यात्सखषम् । त्रिशह्ृयाजनकथासुत्तरत्र वक्ष्यति ॥ 

तदनु यथाविधिकूंतसपर्यण मयौदातीतमंहिम्ना महितेन गाधेतरह- 
दयेन गाधिननन््द्नेन सन्नपरित्राणाथमित्पमम्याथितो5भत्त् । 
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_ १. अतिपाल्यमानमहारथ:” इति पाठ: “निःशई त्िशड्रः इति पाढ़ः._. 
३- “अद्वाक्षीदप्माक्षीच्र! इति पाठ:. ४. अतिकृत?, 'परिग्रहीत” इति पाठो., ५. “म- 
हिन्ना गाघेतर” इति पाठ:, ६, “अश्यर्थितः पार्थिवो डभूत्? इति पाठ 



३६ चम्पूरामायणम् । 

तदन्विति | तदनु दरशनानन्तरम्। विधिमनतिकरम्य यथाविधि थथाशासत्रम् । 'अ- 
व्ययम्-! इलादिताव्ययीसावसमासः । कृता दशरथेन विरचिता सपर्या अर्ध्यपायादि- 
रूपा सपर्या पूजा यस्त्र तेन । पूजा नमस्थापचितिः सपर्याचाहणाः समाः? इत्यमरः । 
मर्यादातीतमहिम्नापरिमेयमाहात्म्येन महितः पूजित्तस्तेन गावेतरहदयेन गम्भीरचे- 
तसा गाधिनन्दनेन विश्वामित्रेण सत्रपरित्राणार्थ यज्ञसंरक्षणाथम्। 'सत्रमाच्छादने यज्ञ! 
इल्ममरः । इत्थ॑ वक्ष्यमाणप्रकारेण । 'इदमस्थमुः इति थमुग्र्ययः | अभ्यर्थितों याचि- 
तोडभूत् । दशरथ इति शेप: । याच्जायामभिमाने च प्रार्थना कथ्यते बुधेः इत्ति 

केशवः । 'अथमथंयतेरथांयाने याच्वावरोधयो:” इति वचनाश् ॥ 
ग्रार्थनाप्रकारमाह--- 

राजन्, भवतस्तनयेन विनयामिरामेण रामेण शरासनमित्रेण सौमि- 
8] ७० ५ प आर. कं हक ०० + [4 

त्रिमान्रपरिजनेन क्रियमाणक्रतुरक्षो रक्षोदुरितमुत्तीय कृतावभुथों भावितु- 

सममिलपामीति । 
राजन्निति। हे राजन्निति संवोधनम् । यतो रजनाद्राजा लमतो5स्मद्भदय- 

रज़नमपि करिप्यसीति विज्ञापयितुमित्वगन्तव्यम् । भवतस्तनयेन पुन्ररूपेण । अतीः 

ऐनिल्नर्थ:। विनयः अश्रयस्तेनासिरासण रमणीयेन । एतेन यथोक्तका रिल्ल॑ सूच्यते । श- 
रासनमेव मित्र सहयस्य तेन । धनुमीत्रसहायेनेल्र्थ: । सीमित्रिसात्रे लक्ष्मण एवं प- 
रिजनों ऋत्यवर्गों यस्प तेन | अन्न मात्रशब्देन परिजनान्तरव्यवच्छेदकेनास्यासहाय- 

शटले सूच्यते । एवंभूतेन रामेण रक्षःसंहननाथ श्रीरामरुपेणावर्तीणन विप्णुना 
क्रियमाणा विधीयमाना ऋतुरक्षा यागपरिपालनं यस्थ तथोक्तः सन । अहमिति शेप: । 
रक्षोदुरित सवाहुमारीबादिराक्षसरूपविन्न तत्कृतविन्न वा । अथवा तद्विरचितयाग- 

दृषणलक्षणदुष्कृतम् । अंहो डुरितदुप्कृतम! इसमरः । उत्ती्य तीली कृतावश्- 
बोष$निवार्तेतदीक्षान्तो भवितुमभिलपामि वाउछामि । इलेबंग्रकारेण प्रार्थितो $भूदिति 
पूर्वय संबन्ध: । 'दीक्षान्तोष्वश्वथो यज्ञ इलमरः ॥ 

शेतदाकण्ये कणपरुष॑ महापिभापितमसतिमात्रपत्रवात्सल्यात्कौसल्या- 
जाने; सशस्यान्तःकरणोडभत् । 

एतदिति । करणपर्पमेतत्पूर्वोक्ते महर्पे: । 'ऊ्बेरेतास्तपस्युम्रों नियताशी च से- 
यमी । धापानुग्रहयो: झक्त: सलसंधों भवेदपिः ॥? इत्युक्तलक्षणऋषिश्रेष्टस्यथ विश्वा- 
अिन्रस्य भायित करामः प्रेप्णीय दलेबंबपे वचनमाकर्ण्व श्रुल्ला | महाविग्रहणम- 
निक्रमणीयवचनलयोतनाथम् । भापित बचने बचः? इसमरः । अतिमात्रपुत्नरवा- 

त्मत्यादतिवेलपुत्नन्नहादे तो: । 'अतिवेलश्णालर्थातिमात्रोद्रादनिभ रम” इसमरः । सश- 

६. तिब कुमारेण! इनि पा5ः. ३. द्ारासनमात्रमिनत्रेण” इति पराठः. ३. “एवंबि- 
धमाकर्ण्यः इति पाठ. 



बालकाण्डम् । ३७ 

ल्यान्तःकरणो विदीणहृदयोडभूत् । तद्बचनस्य॒ शस्रप्रायल्लादिति भावः । अन्न मुनिव- 
चने शल्यत्लरूपणाद्ूपकालंकारः ॥ 

(40. 4 ततस्तस्मिन्जहुप्रकारेरैवारयनिश्रये भगवति विश्वामित्रे दशरथस्तपन- 
कुलहितेन पुरोहितेनेवममिहितो5भूत् । 

तत इति | ततस्तद्नन्तरं तस्मिन्भगवति विश्वामित्रे वहुप्रकारेः । अहमेव ग- 
मिष्यामि योझूं तैः कृठयोधिमिः । रामस्यास्थ न पश्यामि मुनेडहं युद्धयोग्यताम् ॥ 
पष्टिवेषेसहस्ताणि जातस्य मस कौशिक । यल्नेनोत्पादितश्वायं न रामे नेंतुमहेसि ॥* 

' इत्यायुक्तानेकोपांयैरित्यथे:ः । अवार्यों निवारयितुसशक्यो निश्चयः श्रीरामग्रेषणरूपो 
यस्य तस्मिन्सति तद्ा दरशरथस्तपनकुलस्थ सूर्यवंशस्य हिंतेन हितकारिणा । योगस्षि- 
मानुसंधानतत्परेणेत्यथें: । अतोषस्थ॒ वचनमवश्यमज्ञीकरणीयमिति भावः । घुरोहितेन 
वसिष्ठेनेवं वक्ष्यमाणप्रकारेणासिहितोड्नुशासितो 5भूत् ॥ 

तत्मकारमेवाह--- 

पैथोप्तमाग्याय भवानमुष्मे 
कुयोत्सपर्यो कुशिकात्मजाय । 

४५, नियोतुधानां वखुधां विधातुं 
नियोतु राम$ सह लक्ष्मणेन ॥ ३४ 0 

पर्याप्ेति । हे राजनिद्यध्याहारः । भवान्पर्याप्तं परिपूर्ण भाग्यं ब्रह्मवर्चसग्राप्ति- 
रूप भागधेय यस्थ तस्मे । एतेन दुःसाध्यब्रह्मवर्चससाधकस्थ महात्मनो न किसप्य- 
साध्यमस्तीति सूच्यते । अतः पूज्यायेति भावः । अमुष्म कुशिकात्मजाय सपयो श्री- 

: : शामप्रदानरूपां पूजां कु्योत्करोतु । भवच्छब्दयोगे अ्रथमपुरुष एव न मध्यमपुरुष इति 

भाष्ये स्थितल्लात्। 'विधिनिमन्त्रणामन्लणाधीश:संग्रश्नग्रार्थनेघु लिए” । अतो वसु॒धां भु्च॑ 
निर्गता यातुधाना ययस्यास्तां नियौतुधानामराक्षसाम् । “यातुधानः पुण्यजनो नै्तो 

यातुरक्षसीः इत्यमरः । एवं विधाठुं कतु लक्ष्मणेन सह रामो निर्यातु निर्मच्छतु । 
“आप्तकाले छोटू । श्रीरामस्य राक्षससंहाराथे निर्गन्तुं काल: ग्राप्त इत्यर्थ: । इन्द्रवजा- 

वृत्तम् । लाटानुप्रासः 0 

एवं वसिष्ठेन प्रतिष्ठापितधृतिदेशरथः खुतप्रदानेन कुशिकसुतमनो- 
रथसेव पुरयामास । ह 

एवमिति । एब्मुक्तरीत्या वसिष्ठेन अतिष्ठाषिता पुनःसंस्थापिता श्वतिथेये यर्थ 

* स॒ तथोक्त: । 'शतियोंगान्तरे बैये धारणाध्वरतुध्सि” इति विश्वः | दह्वरथः खतग्रदा- - 

| 

9. 'अकारैरपि' इति पाठ: . २. 'अपरिहार्य? इति पाठः, ३५ 'पयौप्तकामाय” इति पाठ: 
च० रा० ४ 



३८ चम्पूरामायणम् । 

नेन श्ीरामसमपणेन कुशिकसुतमनोरर्थ विश्वामित्राभिलापमेव पूरयासास सफलीच- 
कार । न लप्रदानरूपं निजमनोरथमिल्ेेवकारा्थः ॥ 

थोगेन छभ्यो यः पुंसां संसारापेतचेतसाम् । 
नियोगेन पितुः सोड्य॑ राम: कोशिकमन्वगात् ॥ ३५ ॥ 

योगेनेति । यो रामः संसारात्पुत्रमित्रकलत्नवन्धुरूपादपेत॑ निश्चत्त चेतो येर्षा 
तेषां पुंसाम् । वीतरागाणां योगीशवराणामिल्यथ: । योगेन लभ्यो ध्यानेन गम्यः । शो- 
तब्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः साक्षात्करणीयः” इति श्वतेंः । 'योगः संनहनोपायध्या- 
नसंगतियुक्तियु' इल्ममरः । सोड्य श्रीरामः पितुर्मियोगेन निर्देशेन । नितरां योगेन चेति 
गम्यते । को शिकमन्वगादनुजगास । लोकानुप्रहदयालवः कि न विडम्बयन्तीति भावः । 

एणो गा लडि? इति छुड्टि गादेश: । एतदादिक्कोकत्रयमालुष्टभं छन्दः ऐ 

तन्न सन्न परित्रातुं विश्वामित्रों महामुनिः । 
सोमित्रिसहितं राम नयज्नयमवोचत ॥ ३६ ॥ 

तन्रेति । तन्न तस्मिन्समये5य महामुनि्मुनिश्रेष्ठ: । विश्वस्थ मित्र विश्वामित्रः । 
मंमेन्ने चयों? इति विश्वशव्दस्य दीपदइछान्द्सः | छोके5पि शिष्टप्रयोगात् । सत्र परि- 

न्ञातुं यज्ञ॑ परिषालयितुं सामित्रिसहित॑ लक्ष्मणानुगत राम नयन्प्रापयन्नवोचतोक्त- 

चान् ॥ 
तदेवाह--- 

बलेन तपसां लब्धे वलेद्यतिवलेति च । 

विद्येते मयि काकुत्स्थ विद्ये ते वितरामि ते ॥ ३७॥ 

चलेनेति । ककुदि वर्पांसे निष्ठत्तीति ककुत्स्थ: । अन्नेत्य पौराणिकी कथा--पुरा 
किल पुरंजनो नाम साक्षादरृगवतो विष्णोरंशावतारः कश्िदेक्ष्याकों राजा देव: सह स- 
मयासंबन्धेन देवास॒स्युद्धे देवसद्ायाथ महोक्षरूपधारिणो महेन्द्रस्थ ककुदि स्थिल्ा पि- 
नाकिछीलया निश्ञाचरमसुरकु् निहल ककुत्खसंज्ञामठभतेति | तस्मापत्यं काकुत्स्थ:। 

तस्प संबुद्धिदें काकृत्स्थ श्रीराम । तपसां बढेन तपःशक्तया । तपसामिति बंहुब- 

अन॑ विद्योरसलमग्रोतनाथंम्। रब्धे श्राप्ते बछेति अतिवकेति च नाम्ना असिद्धे विद्ये 
मन्सी सत्रि विद्येते वर्तेते। ते विद्ये ते तुभ्य॑ ब्रितराम्युपदिशामील्यवोचतेति संवन््धः । 
उपदिदेश चति वाक्यशेप: । अन्न बल्यतिबले प्रकम्य बद्मययामलेडभिहितम---जत्साह- 
बल्योईडिः परशलख्रसद्विप्णुता । न बाधा क्षत्पिपासाभ्यां यतः सा कथिता बला ॥ यत्: 
परस्थ स्थालियं दइमनःकायकर्मगाम् । खोपाये च झामोधरल भवेत्सातिवुला मता ॥ 

दर्द विद्यादर्य ज्ञातमारत्र सिद्धिकरं उणाम । किंप्णुरेसद्वय स्खला मितवान्मछुकैटभी ॥! 



बालकाण्डम् । ३९ 

इति। तथा रामायणछोक:---'क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम। बलामतिवर्लां 

चैव पठतः पथि राघव ॥* इति ॥ 

अथ मुनी राममनोविकासार्थ कथाः कथयितुमुप्चक्रम इत्याह--- 

ततो ग्रहीतविद्यस्थ दाशरथेः प्रदेशमेक प्रदरये भगवानित्थमकथयत् । 
400. 

तत इति | ततो ग्रहीते विद्ये बछातिवलाख्ये येन तस्य दाशरथेद्देशरथनन्दनस्य 
श्रीरामस्य । अत इज” इतीड्य्रत्ययः । एकं कमपि ग्रंदेशं जनपद प्रदरय दरशयचित्रा 
भिगवान् _] इत्थमकथयत्कथयामास ॥ 

तदेव विद्णोति--- 

अस्मिन्पुरा पुरभिदः परमेश्वरस्य 

फालान्तरालनयनज्वलने मनोभः । 

सद्यः प्रपय्य शलभत्वममुझदक 
तस्मादमुं जनपद विदुरड्डूसंज्ञम् ॥ ३१८ ॥ 

अस्थमिन्निति। पुरा पूर्वकालेडस्मिन्प्रदेशे मनोभूम॑न्मथः पुरभिद््लनिपुरान्तकस । 
अस्थान्यान्तकलं॑ किम्तु वक्तव्यमिति भाव: । परमेश्वरस्य त्यम्बकस्य फालान्तराले निद- 

लतरे यन्नयनं तृतीय नेत्र तदेव ज्वलनो5मि:, तज्वलनो वा, तत्न सयो5विलम्बेन श- 
लभत्वं पतज्रभावम् । 'समौ पतड्शलभौ” इत्यमरः । अपय ग्राप्य। भस्मी भूत्वे(ये)त्य्थ: । 
अह्ढ शरीरमसुच्त्त्यक्तवान्। शे सुचादीनाम” इति मुमागमः । तस्मात्कारणादसु जनपद 
देशम्। अक्ञ इति संज्ञा नामधेय॑ यस्थ तं तथोक्त॑ विदुर्जानन्ति । पुराबिद इति शेषः । 
अड्जमोचनमेवाइशब्दग्रवृत्तिनिमित्त कृल्चा तथा कथयन्तीलर्थ:ः । 'नीठूजनपदो देश- 
विषयौ तूपवर्तनम” इत्यमरः 0 

तदनु मानससरःप्रस्वतां सरयूमतिक्रम्य बृत्रवधप्रद॒द्धवृद्धश्रवःपक्- 

क्षालनलव्धमर्कयोमेंलदकरूशनाम्नोजनपद्यो: सीजम्षि कृतपदयोदाशर- 
्टु 5०२ े 
योः पुनरप्येवमत्रवीतू । 

तद्न्विति । तदनु तदनन्तरं मानससरःअर्तां मानसाख्यकासाराहुत्पन्नां सरयूं 
नाम नदीमतिक्रम्य तीज बृत्रवधेन वृत्रासरहलया भ्रवृद्धो इद्धि गतो यो वृद्धश्ववस इ- 
न्द्रस्य पड़: पाप्मा । स एवं पड: कर्दम इति क्लिश्ररूपकम्। 'पड़ो5ल्नी कर्द्मेनसो:” इति 
निघण्ठुः । तस्य क्षालनेन: लब्धमलयो: ग्राप्तकिल्विषयो: । संक्रान्तमालिन्ययोरिति या- 

? 

१. 'परिण्हीतः अतिग्रहीत” इति च पाठ:, २. एके श्देश” इति पाठः, 
३. 'लब्धमरूदकरूशकनाम्रो:” इति पाठ:- ह ह 

रथ 



४०  अम्पूरामायणम् । 

बत् । अत एवं मलदकरूशनाम्नोमेलदः करूशश्वेति नाम ययोस्तयोर्जनपदयोदेशबिशे- 
पयोः सीक्नि पर्यन्तभुवि । दाशरशथ्यो रामलक्ष्मणयो: कृतपद्योविन्यस्तपादयो: । प्रविष्ट- 
पादयोः सतोरित्यर्थः। पुनर्भूयो5्प्येवसब्रवीदुवाच । मालिन्ययोगान्मलूदः, करूशः छु- 
त्काइये वा तथ्ोगात्करूश इति संज्ञानिर्णयः ॥ 

यक्षः सुकेतुद्वेहिणप्रसादा- 
छेभे सुतां कामपि ताटकाख्याम् । 

सुन्दः किलेनां परिणीय तस्यां 
सारीचनीच॑ जनयांवभूव ॥ ३५९ ॥ 

: थक्ष इति । सुकेतुनीम यक्षो देवयोनिविशेषः । “विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धव- 
किंनरा: इसमर: । द्र॒हिणस्य तपसा समाराधितस्थ ब्रह्मणः असादादनुगहात् । 'घाता- 
ब्जयोनिद्ठुहिणः” इत्यमरः । ताटकेल्याख्या नाम यस्यास्तां कामपि कांचित्सुतां पुत्रिकां 
छेमे प्राप । जनयामासेल्थः । अथ सन्दो नाम कश्रियक्ष एनां ताटकां परिणीयोपयम्य। 
भायाल्रेन परिण्द्येद्यर्थ: । किलेति वार्तायाम् । वार्तासभाव्ययों: किल! इत्ममरः । 
तस्थां भार्यायां ताटकायां मारीच इति नीचं क्षुद्रम । मारीचनासानं कंचन तनयमि- 

व्यर्थ: । जनयांबभूवोत्पादयामास ॥ ४ 
तदनन्तरदइत्तान्तमाह--- 
एकदा सुन्दे मिहते मारीचः कुम्मसंभवममिभूय तख्य झापादवाप 

कोणपताम् । ताटकार्प्यभूत्युरुपादिनी । 
एकदेति | एकदकस्मिन्समये सुन्दे निहते सति । अगस्टेनेति दोष: । मारीचः 

कुम्भसंभवमगस्त्यमू । “अगस्तः कुम्भमसंभवः इसमरः । अभिभूय पिठवध- 
जनितरोपात्तिरस्कृआ तस्य कुम्मसंभवस्थ शापात्कीणपतां राक्षसल्मवाप  प्रा- 

प्वान् । (राक्षसः कोणप; कव्यात” इल्ममरः । तथा ताटकापि पृरुपादिनी नरमांसभो- 
जिनी राक्षस्यभूत् । अत्रेदे रामायणवचनम्---अगत्स:ः परमक्रुद्धस्ताटकाममिशप्त- 

वान् । पुरुषादी महावक्षी विक्ृता विक्षतानना । इदं रूप विहाय ल्व॑ दारुणं रूपमाप्रहि ॥' 
दति ॥ 

ततः किमिल्यागडबावरयं लगेय॑ हन्तव्येलाह--- 

सेयमंब्जासनसिद्धसिन्यु रसहस्रप्रार्णीत्मजेन सह जनपदबिपर्द वि- 
दधाना व्यापादनीया त्वयेति। 

१. एकदा तु सुन्दे” टति पाठः, २. विनिहते” इति पाठ: ३. 'कुम्भसंभवमुनिम- 
भिमया दृति पाठ:, ४. चामृत्: अप्यासीत”ः इति चर पाठ:. ५, आजन्मसिद्ध! 
इति पा5ः. ६. जनपद दलि पाठ:, 



बालकाण्डसू ॥।. 3९१ 

ते । अब्जासनस्थ तपःपरितोषितस्थ ब्रह्मणो वरात्सिद्धो. निष्पन्नः सिन्धुरा गजा- 
स्तेषां सहस्तस्थ प्राण: पराक्रमो यस्या: सा । ब्रह्मव॒रप्राप्तमहाबलसंपन्नेत्सथ: ।- 'सिन्धुर 

. सामज: कुम्मी' इति पर्यायेष्वमर: | अत एवात्मजेन.सह जनपंदविपदं निजाश्रमदेशोपप्ल॒व॑ 
विद्धाना कुर्वाणा सेयं ताटका लया व्यापादनीयां हन्तव्या इत्येवर्मंत्रवीदिति पूर्वण 
संचनन््धः 0 ' 

रामस्तमाकण्ये स्लीवधशड्रागमकरोत् । 
राम इति । रामस्त॑ विश्वामित्रोक्त ताठकाबत्तान्तमाकर्ण्य श्रुता स्नीवधस्य ता- 

टकाहननस्थ॒ शड़ां भयमकरोत्कृतवान् ॥ 
स्रीहद्याया: शाज्ननिषिद्धलात्ताठकावधसंशर्य श्रीराममनसि विद्यमान पूवदध्धन्तक 

थनेन निरस्यति--किं चेत्यादिना । 

कि च। वेरोचनी मन्धरां वसंघरापराधधरंघरां परंदरेण निहतां 

जनादेनकृत॑मदेनां च भाभवजननीं प्रदश्ये दाशरथेरमन्दां सुन्दबधवध- 

विचिकित्सामृत्सारयासास । 

कि चेति | चसूनि धारयतीति वसुंधरा भूमि: । संज्ञायां भूतृद्जि-“ इत्मादिना 
खचू । “अरुद्विषदू-? इत्मादिना मुमागमः । तस्या अपराध उंपद्रवाचरणंरूपे धुरंधरां 
समथाम्। तदुपद्रवाचरणतत्परामित्यथ: । धूरेव घुरा तां घारयतीति घुरंधरेति विग्रह: । 
अक्रिया ठु पूववत् । अतएव पुरंदरेण पुरः शज्रुपुराणि दारयतीति पुरंदर इन्द्र: । . 
धपू:संवेयोदारिसहो:” इति खच्च । 'खचि हसख्र:?  इत्युपधाहख्र: | वार्चयमपुरंद्री चः 
इति निपातनान्मुमागसः । तेन निहतां व्यापादितां वैरोचनीम् । विरोचनों नाम रा- 
क्षसस्तस्थापत्य॑ं श्ली वेरोचनी तां विरोचनपुत्नीम् । 'तस्यापत्यम्! इत्यण् | 'टिडाणजू- 
इल्मादिना डीपू। विशेषणमेतत्केकेयीदासीसंदेहनिद्वत््यथेम्ू । मन्धराम । च तथा ज- 

नादनेन जामदग्न्यरूपेण विष्णुना कृतं विरचितं सदन विद्ारणं यस्थास्ताम् । छिन्न- 

शीर्षासिल्यर्थं: । भार्गवजननीं परझ्जुराममातरं रेणुकां च अदरये दृश्शन्ततया निर्दिदिय 
दाशरथेः श्रीरामस्थामन्दासनलपां सुन्दृवधूवधविचिकित्सां तादकावधगोचरसंशयसु- 
त्सारयासास निरसितवान् । “विचिकित्सा तु संशयः” इत्यसर: ॥ 

आश्ञुतः शुतदतु॒त्तन तन खुन्दाश्रयावध+३ | 

तमेवान्ववद्त्तस्य चापः शिक्षारवच्छछात् ॥ ४० ॥ 

आश्चुत इंति | श्रुतढ्त्तेन प्रस्यातचरित्रेण । अथवा श्रुरत॑ विश्वामित्रमुखादाक- 
णितं ढत्त मन््धरावधादिपूवेद्वत्तान्तो येन तेन तथोक्तेन । #त्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीते 

. डइढव॒तुले! इत्यमरः । तेन श्रीरामेण सुन्दग्रियायास्ताठकाया वध आश्रुतोड्ज्ञीकृतः । 

धतादनाँ इति पाठ उत्सादयामास' इति पाठ: 
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'ऊरीकृतमुररीकृतमद्दीकृतमाश्रतं परिज्ञातम! इत्ममरः । अथ तस्य भ्रीरामस्य चापो 
धनुरपि शिज्ञारवों गुणध्वनिः स इति छल कपटस्तस्मात्तं ताठकावधमेवान्ववदद्- 
नुख्लोक्तवान् । ताठकावधसमनन्तरमेव ज्याटंकारं चकारेत्यर्थः । 'मौर्वी ज्या शिक्षिनी 
गुण: इसमरः । अन्न छलशब्देन नायं शिज्षारवः कि लनुवाद इत्यारवस्यासद्यसग्रति- 
पादनादपदह्वभेद: । “छलादिशव्देनासत्यल्ग्रतिपादनमपद्दवः” इति सर्वस्वेसूत्रम ॥ 

तदा ताटकाप्यभ्युजगामेल्याह-- | 

तत्काले पिशिताशनाशपिशुना संध्येव काचिन्मुने- 

रध्वानं तरसा रुरोध रुधिरक्षोदारुणा दारुणा । 
स्वाधीने हनने पुरी विद्घती मुद्योः स्वकृत्यालय- 

कीडर्किकरसंघर्सकट्महास्शज्ञव्कां ताटका ॥ ४१ ॥ 
तत्काल इति। तत्काले शिज्ञावसमये पिशितं मांसमश्नन्तीति पिशिताशा राक्ष- 

सास्तेपां नाशस्य पिशुना सूचका | श्रीरामवध्यानां राक्षसानां खरय॑ प्रथमलत्नादिति भावः । 
अन्यन्न पिशिताशनानामशनस्य भोजनस्थ पिशुना । संध्याया असुरभोजनकाललेन ग्र- 

सिद्धल्लादिति भावः । कर्णजपः सूचकः स्थात्पिशुनो दुर्जन:ः खलः” इत्यमरः । अन्न ज- 

तुकाए्वच्छब्दयोरेव छिप्ल्वाच्छब्दक्लेप: । रुधिरक्षोदेना सूक्पड्टेन । अन्यत्र रुधिरक्षो- 
दबत्कुडुमरज इव । अरुणा रक्तवर्णा। एकत्र हिंस्ततया वीभत्सितल्लात्, अन्यत्र खाभा- 
व्याचेति भाव: । 'रुधिरं कुुमारुजों:' इत्युमयत्रापि विश्वः। क्षोदो रजसि पेपणे” इति 
नानार्थरत्नमाला । दारुणा भयंकरी । एकत्र तथा भीपणाकारलात्ू, अन्यतन्न पिशाचा- 
दिसंचाराजचेति भाव: । 'दारुणं भीपणं भीष्म॑ घोरं भीम भयानकम” इत्ममरः | तथा 
हनने ट्िसाकर्मणि खाधीने स्वायत्ते सति म्द्योः पुरी यमपुरीम्। संयमिनीमिति यावत्। 
स्वेपां यत्कृत्य॑ ग्राणिपीउनव्यापारसस्थात्येन विपर्ययेण क्रीडद्धियथेच्छ॑े विहरद्धिः 
किकरसंधर्यमद्तनिवह: संकर्ट संकुल्म् । संप्रोदश्न कटठच” इति कटचू । मह- 
द्विपुलं झाद्दाठक॑ चतुप्पयं यस्थास्तां तथोक्तां विदवती विदधाना | दधाते: “शत्ुगि- 

तश्व' इति डीपू। 'नाम्यस्ताच्छतु:! इति नुमभाव: । शज्नाटकचतुष्पथे! इल्ममरः। काचि- 
त्ताटका नाम राक्षसी तरसा बलेन रंहसा वा। 'तरसी वलरंहसो:? इत्यमरः । संध्येव 

सायंसंत्येब सुनेविश्वामित्रस्थाथ्वानं मार्ग रुरोध निरुद्धवती। संध्यायामपि नेप्ठि- 
कानां तादात्मिकनिष्टानियमनेन निरोधक्ेत्वसंभवादियमुपमाशछ्ेपसंकीर्णा । अन्य- 
थाकरणे वा प्रत्नवायापत्तेरिति भाव: । शार्दलविक्रीडितं बृत्तम ॥ 

अथ दाद्यरथेः कणमविशत्ताटकागुणः । 
यथा ध्ुर्गुणस्तृर्ण प्राविद्यत्तज्ञधांसया ॥ ४२ ॥ 

१, ्क्ृलालयान! इति पाठः, २. यिथा! इति पाठ: ३. तथा! इति पाठः, - 

४, सअविशत!” इनि पाठ:. 
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अधेति । अथानन्तरं ताटकाया गुणः शब्दः । सिंहनाद इति यावत् । दाशरथेः 
श्रीरामस्य कण श्रोत्रमविशत् । 'कर्णशब्दग्हौ श्रोन्रस” इत्यमरः । यथा, येन प्रकारेण 

तस्थास्ताटकाया जिघांसया हन्तुमिच्छया । हन्ते: सन्नन्तात्ल्रियामग्॒लये टापू। . 
धनुषश्चापस्य गरुणो ज्या । मौवीति यावत् । तूण क्षिय्न दाशरथे: कण ग्राविशत्। तथेति 
संवन्धः । ताटकानिर्हादश्रवणसमकालमेव श्रीरामो मौर्वीमाकर्णेमाचकर्षे्यर्थ: । अत 
एवासंवन्घे संबन्धरूपातिशयोक्तिः । 'ुणस्वाबत्तिशव्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु” 

इति वैजयन्ती । एतदादिपयत्रयमाजुष्ठुभं छन्दः ॥ 
ततो भाविनि संग्रामे बद्धश्रद्धय्सय तादका । 

स्वप्राणानरामबाणस्य वीरपाणसकरपयत् ॥. ४३ ॥ 
.त्त इंति । ततस्ताठका भाविनि भविष्यति संग्रामे सुवाह्नादिराक्षससंहरणे वद्ध- 
श्रद्धस्म विहितादरस्थ रामवाणस्थ॒ खप्राणान्खकीयप्राणवायून्वी रपाणमकल्पय- 
त्कल्पितवती । वीरपाग नाम युद्धोपक्रम उत्साहवर्धनाथ वीरैः क्रियसाणं पानम् । 
श्रीरामामोघवाणविद्धा सती प्राणांस्त्याजेल्यर्थ: । 'बीरपाणं तु यत्पानं इत्ते भा- 
विनि वा रणें! इत्यमरः | वाभावकरणयो:? इति विकल्पाण्णल्म् । वीराणां पाने 
वीरपाणमिति विग्हः । नान््तोष्प्ययं शब्दो व्तेते । पूर्ववद्तिशयोक्तिः ॥ 

मनिरभेशाश्रोपज्ञानि ताटकामाथिने ददौ । 

अज्लारणिं जम्भकादीनि -जम्भशासनशासनात् || ४४ ॥ 

मुनिरिति । मुनिविश्वामित्रो जम्भनामानं राक्षस शास्तीति जम्भशासन इन्द्र: । 
कर्तरि ल्युट् । तस्य शासनात् 'महात्मने श्रीरासायात्नकलापं देहि” इति नियोगाद्धेतो- 
अशाश्रो नाम कश्चिदषिस्तस्थोपज्ञायन्त इत्युपज्ञानि । आतश्रोपसर्गे! इति कर्मण्य- 
प्प्रत्यय:। भुशाश्रोपज्ञानि । भुशाश्रेनादौ ज्ञातानीत्य्थ: । उपज्ञोपक्रममू-! इत्यादिता 
नपुंसकल्लम् । “उपज्ञोपक्रमान्ताश्व॒ तदादिलग्रकाशनम्ः इत्यमरश्व | जुम्भकमादियेंषां 
तानिजूम्मकादीन्यञ्लाणि । अख्रमचानिद्यर्थ: । ताठकां मथ्नाति हन्तीति ताठकामा- 
थिने श्रीरामाय ददावदात् । उपदिदेशेत्यर्थ: । 'कर्मणा ग्रमभिग्नैति स संग्रदानम? इति 
संप्रदानखाचतुर्थी । तह्ुणसंविज्ञानं बहुत्रीहिः 0 

तत्न कंचन विरिश्विलीकप्रत्यादेश प्रदेश प्रदशेयज्नवोचत । 
तन्नेति। तनत्र बने विरिश्विलोकस्य ब्रह्मलोकस्थ॒ श्रत्यादेशम्। ग्रलद्यादिश्यत इति 

अत्यादेश इति विग्रह: । ब्रह्मठोककल्पमित्यथ: | कंचन कमपि प्रदेश विषय ग्रदर्श- 
यनिद्शयन्नवोचतो क्तवान् । मुनिरिति शेष: 0 

. £ सु १. 'स्वग्राणेः इति पाठ: २. 'वीरपानम्” इति पाठ:, ३. कऋृशाश्रो! इति पाठ 
४० अरदेशमेक अद्श्योवोचदुपचीयसानपरमहर्षों महर्षि: इति पाठ 
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- तदेवाह-- 

प्रतिदिनमवदातैन्नेद्मभिन्रेद्निष्ठेः 

प्रशमितभवखेदे: सादरं सेव्यमाने । 
बलिनियमनहेतोवोसनः काननेडस्मि- 

न्वलिनियमपरः सन्त्रह्मचारी चचारं ॥ ४५ ॥ 

प्रतिदिनमभिति । अवदातैं: असनेः। विपयवैराग्यसंपन्नतया निर्मलान्तःकरण- 
रिल्र्थ: । अतएव॒ ब्रह्मव निष्ठा विश्वान्तिपदं येपां तैः । अथवा ब्रह्मणि निष्ठा नियमों 
येपां तेः | निदिध्यासनतत्परेरित्यर्थ: । अतएव ग्रशमिताः: शान्त गमिता भवखेदाः 

सांसारिकलछेशा येपां तेः । तापत्रयविनिमुक्ते रिल्यर्थ: । ब्रह्ममिर्वह्ापिभि: । बह्यनि्टर्म- 

हृद्धिः! इत्ति पाठे महद्धिमंहानुभावें: । ऋषिभिरित्यर्थः । प्रतिद्धिम् । निरन्तरमिति 

यावत् | “अब्ययं विभक्ति-” इत्यादिनाव्ययीभावसमास: | सादरं सल्लेहं सेब्यमाने5थि- 

प्रीयमाने [अस्मिन्कानने] पुण्यारण्ये वामनों ब्रह्मचारी उपेन्द्रतयावतीर्णों मायावडु- 
विष्णुबलेबेरोचनेनियमनहेतो: । बलिवन्धनार्थमित्यर्थ: । 'पष्ठी हेतुग्रयोगे” इति पष्ठी । 
इष्देवतापूजोपहारा बलय:, शौचसंतोपतपःखाध्याये धरप्रीणनानि नियमा:, तत्परस्त- 

दासक्तः सन् । चचार । ब्रह्मचर्यनिष्ठापारतन्त्येण ग्रावर्ततेल्वर्थ: । 'बलिः पूजोपहारें च 
पु 

करे देल्यान्तरेषपि च! इति नानाथरत्नमाला | एतदादिक्लोकन्नय मालिनीश्वत्तम ॥ 

अपहृतविबुधार्तेवीमनस्याजमूर्ते- 

रखिलभुवनभिक्षोराश्षमानो कहा नाम् । 
तत्तिरियमतिनीलछा व्याप्तदिग्व्योमसीमा 

स्वयमपि परिमातुं छोकमभ्युयतेव ॥ ४६ ॥ 
अपहतेति । अपहता निरस्ता विदुधानामिन्द्रादिद्न्दारकाणामर्ति: पीडा ये- 

न तस्पय । आंतः पीटाधनुष्कोत्यो:” इल्ममरः । न जायत इल्जो विष्णु: । “अन्ये- 

न््योषपि दृश्यते” इति डप्रत्यय: । तन्मूर्ते: । श्रीविष्ण्ववतारस्पेत्यथं: । “अखिलमभुब- 
नभिक्षो: । पादत्रयपरिमितभूतलछतया याच्जापदेशेन त्रिभुवनमिक्षातत्परस्रत्यर्थ: । 'स- 

नामंसभिक्ष उ:! । बामनस्थाश्रमे तपोवने येपनोकहा द्रक्षा: । अनसः दाकटठस्पार्क 

गाते ब्नन्तीखनोकहा इति विग्रह:। अनोकह: कुटः सालः” इति इक्षपर्यायेप्चमरः । ते- 

पामियं परिदरयमाना अतिनीलाद्यन्तश्यामलाकारा तथा व्याप्ता आध्वता दिग््योम- 

सीमा दिशां व्योन्नथ् सीमाः पर्यन्तभुवों यया । आकान्तदिडुभो$न्तराललेनातिसमु- 

१. 'सेब्यमान:” इति पाठ:, २. अपि च* इति पाठ:., ३- वामनव्याजमूर्ते: 'इति पाठः. 
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न्नतेत्यर्थ: । 'सीमसीमे ख्रियामुभे! इत्यमरः । नानन््तपाठे श्लीमन इति निषेधान्न जी 

लमू । इदं च विशेषणद्वर्य विभक्तिपरिणामे वामनेडप्रि योज्यम्। ततिः श्रणि: । स्वय- 

मपि लछोकम्। त्रिभुवनमित्यर्थ! । जातावेकवचनम् । परिमातु्ियत्तावधारणेन परिषच्छे- 

तुमभ्युयता समुझ्ुक्तेव प्रतिभाति। पर्येति शेषः। 'संसगैजाः पुण्यग्रुणा भवन्ति” इति 

न्यायेन तिभुवनप्रस्मितुसत्रभवत्री प्रामनस्थ सहवासवज्ञात्तद्वत्व्वयमपि तथा कतुसु 

युक्तेव प्रतीयते इत्यर्थः । अन्नोन्नतग्रणनिमित्ता अभ्युयतत्जातिस्वरुपोत्मेक्षा व्यञ्ञ- 
कसद्भावाद्वाच्या ॥ 

इति विविधरसामभिः कौशिकव्याहतामिः 
श्रुतिपथमघुरासिः पावनीमिः कथामिः । 

गलितगहनकृच्छे गच्छतोदीशरशथ्योः 
समकुचदिव सद्यस्ताद॒र्श मा्गदेध्यैम् ॥॥ ४७ ॥ 

इतीति । इत्यनेन ग्रकारेण विविधा वहुप्रकारा रसा आस्वादा यासां तासथोक्ता- 
स्ताभिः श्रुतीनां पन्थाः श्रुतिपयम् । “ऋकक्पू:-” इत्यादिना समासान्तः । तस्त मघुरा- 
भिः । श्रवणानन्दकरीभिरित्यथः । पावनीभिः पविन्रासिः कौशिकव्याहताभिर्विश्वामि- 
त्रकथितासिः कथामिरुपाख्यानैहतुभिः । 'चिन्तिपूजिकथिकुम्विचचेख” इत्यड्प- 
त्ययः । गलितमपगतं गहनकृच्छूे काननसंचारजनितकष्ट॑ यस्मिन्कर्मणि तयथा भवति 
तथा । 'स्थात्कष्ट कृच्छुमामीलम? इत्यमरः । गच्छततोदाशरथ्यो रामलक्ष्मणयोस्ताहरां 
तथाविधम् । अद्यधिकमिल्यर्थ: । त्यदादिषु दशोष्नालोचने कब्च” इति कब्ञ्त्ययः । 
“आ सर्वनाम्न:” इत्यालम् । मार्गदैध्ये मार्गायामः सब्रः समकुचदिव संकोचमगम- 
दिवेत्युत्प्रेक्षा । विश्वामित्रकथितमघुरतरकथाश्रवणकौतूहलपारवश्याहवीयानपि मार्गों 
नेदीयानिव प्रत्मभादिद्यथ: ॥ * 

तत+ सिद्धाअर्स प्रविश्य विश्वामित्र। सन्नमारभत । 

तत इति । ततस्तदनन्तरं विश्वामित्रः सिद्धाश्रमं निजतपोवन ग्रविरय सन्नमार- 
भत । ऋतुदीक्षितोडमभूदित्यथ: ॥ - 

तद्नन्तरमन्तरिक्षान्तरालादापतन्तमन्तकानीकर्भयानक त॑ पछाशर- 

णमवलोक्य पलायमाना$ केरगलितसमित्कुशा: कुशिकनन्द्नानतेवासिन 

सर्संभ्रममभिलषिताहवाय राघवाय न्यवेदयन। 

तदननन््तरामेति । तदनन्तरं सन्नग्नारम्भानन्तरमन्तरिक्षान्तरालानभोविवरादाप- 
तन्तमुपसपन्तमन्तकानीकभ्यानक॑ यमकिंकरसेनाभयंकरं तं ग्रसिद्धं पलाशानां सु- 

१. 'सियानकं पलाश' इति पाठ:. ३. 'करतरूगलितपलाशसमित्? इति पाठः.. 



४2६ चम्पूरामायणम् । 

वाहुमारीचादिराक्षसानां गणं समूहमवलोक्य इृष्टा पलायमानाः प्रद्ववमाणा: । अतएव 
करेभ्यो गलिन॑ ख्स्तं समित्कुशंं समिथः कुशा दर्भाश्व यज्ञीया येपां ते तथोक्ताः । 'अस्नी 
कुश कुथों दर्भ:ः इल्ममरः । 'जातिरप्राणिनाम” इति दन्द्रेकवद्धावाहहुतीहिः | कुशि- 
कमुतान्तेवासिनों विश्वामित्रशिष्या: | अन्ते समीपे वसन्तीलद्यन्तेवासिन: | छात्रा- 
न्तेवासिनी शिप्ये” इत्यमरः । 'शयवासवासिष्वकालात” इसल॒क् । अभिलपिताहवाय । 

समरोत्सुकायेल्र्थ: । राधवाय श्रीरामाय ससंभ्रमं सोद्वेंग न््यवेदयन्व्यजिज्षिपन् ॥ 

निवेदनप्रकारमेवाह--- 

हत्वाद्रेः शिखराणि तानि परितः क्षिष्वा हसित्वा ऋुधा 
कृत्वा हस्तविधट्टनं तत इतः स्थित्वा नटित्वा मुहुः । 

सिक्त्वा क्ष्मामरटजा खजाअकृतया वद्भा कचान्खेचरा- 
न्द्ग्ध्वाम्रेः सदशा दशा निशिचरा रुन्धन्ति रन्प्न॑ दिवः॥४८॥ 

'हृत्वेति । अद्रेः शिखराणि गिरिशुज्ञणि हल्लानीय तानि शिखराणि परितः 
क्षित्वा समन््ताद्विकीय | तथा हसिलाद्हासं कला । क्रुधा क्रोधेन । 'कोपक्रोधामपरोपप्र- 
तिघा रुटकुधो स्लियाम” इलस्मरः । हस्तविधद्ननं करतलास्फालनं कृल्ला । तत इतः स्थिल्ला। 

समन्ताद्रयाप्येल्र्थ: । मुहुनंटिला पुनः पुनरुत्साहनाव्य॑ कला । क्ष्मां मेदिनीमछजा 

रक्तेन सिक्लाप्राव्य । क्ष्मावनिर्मदिनी मही,” 'रुघिरेब्ख्ग्लोहितास्तरक्तक्षतजशोणितम' 
इति चामरः । तथान्ब्रकृतया स्रजान्लनिर्मितया मालया कचागिशरोरुहान्वद्भा सं- 
ग्रध्य । तथामेः सदशा अमिज्वालाकल्पया दशा निजदृण्था । खे चरन्तीति खेचरा 
अन्तरिक्षचारिणश्वारणादय: । तत्पुरुषे कृति वहुलम” इत्यलकू । तान्दरग्ध्वा संताप्य 

निशिचरा राक्षसा दिवो रन्ध्रं नभोडन्तरालं रन्धन्द्याव्रण्बन्ति | आच्छाद्यन्तीत्यथ:॥ 
एवं न््यवेदयन्निति पूर्वण संबन्ध:ः । छादेलविक्रीडितं बृत्तम् ॥ 

ततः कि जातमित्त आह-- 

तत्र ॥ 

तत्रति | तत्र तस्मिन्समये ॥ 

संक्रान्तवणीन्तरगाधिसूनोः 
संपकेपुण्यादिव रामभद्रः । 

क्षाच्रक्रमात्पिप्पलदृण्डयोग्यः 

पटाइदण्डाइतपाणिरासीत् ॥ ४९ ॥॥ 

4, रामचन्द्र: इति पाठ:. 



बालकाण्डम् । ४७ 

संक्तान्तेति | क्षणु हिंसायाम! इति धातोः संपदादिल्वात्किप् । गम्यादीनाम्-? इति 
वक्तव्याद्युनासिकलोपे तुगागमे च क्षद्ति रूप सिद्धमू । क्षतो नाशात्रायत इति 

.क्षत्र क्षत्रवर्णम् । 'सुपि- इति योगविभागात्कग्रत्यय: । तस्थ॒संवन्धी क्षात्रस्तस्मात्क॑- 
मात क्षत्रियकुलाचारकऋरमादिल्यर्थ: । पिप्पलदण्डयोग्यो उश्वत्थदण्डघारणाहै: । उपनयन- 

समये तथाविधि विहितल्वादिति भाव: | (पिप्पलः कुञ्राशन:। अश्वत्थे” इत्यमरः । रा- 

मभद्रः श्रीरामः । अन्यो वर्णो वणोन्तरम् | 'अन्तरसवकाशावधिपरिधानान्तर्विभेद्ता- 
दध्य' इत्यमर:। सुप्सुपा' इति समास: | संकान्तं तपोबलात्संत्राप्तं वणोन्तरं ब्राह्मण्यं यस्य स 
तथोक्तस्तस्य गाधिसूनोगाधिराजनन्दनस्थ विश्वामित्रस्य संपर्केण सहवासेन यत्पुण्यं सुकृतं 
तस्मादिवेति हेतूत्प्रेक्षा । पलाशदण्डे किंशुकदण्डधारण आहत आदरवान्पाणियस्थ स 
तथोक्त: | ब्राह्मणस्य पलाशदण्डधारणविधानात् । तस्त्॒ च संसगजा दोषगुणा भवन्ति! 
इति न्यायेन संभावितल्ाचेति भाव: । तथा पलं मांसमश्नन्तीति पलछाशा मारीचादिरा- 
क्षसास्तरेषां दण्डे शिक्षण आहतपाणिव्यग्रहसत आसीत् । विश्वामित्रशिष्यवाक्याकरणनान- 
न्तरमेव राक्षसशिक्षणव्यग्रहस्तो $भूदित्य थे । आहतपाणिरित्यनत्न ययपि पाणेरचेतनस्था- 
हतलं चेतनधर्मी न योज्यते, तथापि तद्बता श्रीरामेण सहाभेदाध्यवसायादीपचारिक 

इत्यवगन्तव्यम्। ननु तेषां दण्डाः पलाशा ब्राह्मणस्थ, औदुम्वरः क्षत्रियस्त्र, वेल्वो5पि 
वेश्यस्येति गृह्मग्रकारेण क्षत्रियस्योदुम्वरदण्डविधानात् । अन्न पिप्पलदण्डयोग्य इति 
वक् कथमुपयुक्तमिति चेत्सत्यम् । पालाशविल्वयोदंण्डौ ब्राह्मणस्थ॒ तु, न््यग्रोषचलद्- 
लगो: क्षत्रियस्थ, पीछदुम्बरयोविश: इत्यादि स्प॒त्यनुसारात्पिप्पलदण्डयोग्यलकथनं 
न विरुज्यत इत्यलमतिअसच्चेन । अन्न पिप्पलदण्डयोग्योडपि पलाशदण्डाहइतपाणिरिति 
सर्वतोी विरोधस्थ राक्षसशिक्षणपरतया परिहतलाद्विरोधाभासालंकार: । “आभासत्वे 

विरोधस्म विरोधाभास इष्यते” इति लक्षणात् । स चोक्तोल्रेक्षानुप्राणित इति संकरः। 
उपजातिबृत्तम् ॥ 

सारीचनीचमतिराहवमारचय्य 
४5 

क्षत्त: क्षणंत्र रघुनायकसायकन | 
03 मध्येपयोनिधि भयेन निमम्मूर्ति- 

वेंष पुपोष जल्मानुषनिरविशेषम् ॥ ५० ॥ 
सारीचेति । मारीच इति नीचमतिरपशदबुद्धी राक्षस: । महात्मना जगदेकवी- 

रेण श्रीरामेण सह योदुं न शक्यत इति सम्यग्जुब्वभावान्नीचमतित्वमवगन्त- 
व्यम् । आहूयन्ते शत्रवोडस्मिन्रित्याहवों युद्धमू । “आढछिः युद्धे! इति हयतेराइ- 
पूवादपल्यये संप्रसारणम् । “आहवः संगरे यागे' इति विश्व: । तंमारचण्य छत्वा । 
ल्यापि लघुपूवात! इलयादेश:। रघुनायकस्थ सायकेन वायब्यास्रेण क्षणेन क्षणमात्रेण । 
विभाक्तिअतिरूपकमज्ययसेतत् । क्षिप्तः प्रेरितः । छुशुष्कपणवद्त्यिथः । सध्येपयो निर्धि 



४८ चम्पूरामायणम् । 

पयोनिधेमध्ये । 'पारे मध्ये पप्या वा! इत्यव्ययीभावसमासः । तत्संनियोगादिकारान्त- 
लू मध्यशब्दस्थ । भयेन प्रकाशसंचारे पुनः भ्रहरेदिति भील्या निमममूर्तिजलान्तहिंत- 
शरीरः सन् जलमानुपाजलूजनितमालुपवेषपानिविशेषमविशेषम् । तत्कल्पमित्यर्थः । 

बेष॑ भूमिकां परपोप पोपितवान् । तद्बललूधिसध्ये निमज्यातिष्ठदिल्य्थ/ । वसन्ततिल- 
कात्रत्तम ॥ 

सुवाहुराहवोन्मत्तः कृत्तः काकुत्स्थपन्निणा । 
मुनीनामनमिप्रेतः प्रेतनाथातिथिः कृत: ॥ ५१॥ 

सुवाहुरिति । सुनीनामनभिश्रेतो5सेंसत आहवोन्मत्तो युद्धोन्मत्तः सुवाहु्नांम रा- 
क्षसः काकुत्स्थपत्रिणा श्रीरामवाणेन । 'पन्निणों शरपक्षिणो' इत्यमरः । काकुत्स्थशब्दो 
व्याख्यातः । कृत्तरिच्छन्नः सन्। 'कृती छेदने” इति घातोः कमणि क्तः । प्रेतनाथाति- 
थिरन्तकबन्धुः कृतः । यमलोक॑ ग्रापित इत्थ: । 'प्रेतनाथातिथीकृतः” इति च्व्यन्त- 
पाठेष्प्ययमवार्थः ॥ 

वंशस्प्॒शा हृवदयहारिफलान्वितेन 
रामेरितेन सहसा सहसायकेन । 

ख्लेह्दितेन निरगादनुरागिणीव 
रु [0 

प्राणावालिदेद्यतः पिदिताशनानाम् ॥ ५२ ॥ 

चंशेति । वंशस्ष्टशा वेणुसंभवेन सत्कुलप्रसूतिन च। “बंशः एष्ठास्थिदेहों्वकाए 
सेणो कुछे गुण! इति विश्वः । स्थृशो5नुदके क्विन! । हृदयहारिफलान्वितिन हृद्यचिद- 
लनकारिवाणाग्रयुतेन मनोहरठाभसम्द्धेन च । 'हृदय॑ मानसोरसोः:”?, 'फर्ल बाणाग्रला- 
भयोः? इत्युभयत्रापि विश्वश्नकाशामरी । ल्ेहादितेन तैलादिल्लेहद्रव्यपरिशोधितेन सीहा्- 
परिपूर्णन च । 'ललहोउद्नी द्रवह्यर्दयो:” इति वेजयन्ती | रामेरितेन श्रीरामप्रयुक्तेनामि- 
राम इत्युदीरितिन च । रामाभिरीरितेन रत्न प्रेरितिन सुन्दरीणां खयममिलपणीयेने- 
लग: । सन्दरी रमणी रामा' इलमर: । सायकेन सह बाणेन साकम् । प्राणनायकैनेति व 
गम्यते । पिशिताझनानां हतझषेपराक्षसानां प्राणावलिः पश्रमआाणभ्रेणिहेद्यतो हत्यदेशात। 

पश्रम्यास्तसि: । अनुरागिण्यनुरागवती युवतिरिव सहसा शीघ्रम् । 'खरादिपाठादव्य- 
यम! इति शाकटायनः । निरगालत्रिजंगाम । श्रीरामशरताडिता राक्षसाखत्क्षणं प्राणां- 

सलज्ञरिद्यथः । इणों गा छ॒ड्ि! इति लह्ढि गादिश:। अन्न प्राणावलिनिर्ममनसायकनि- 
गैमनवो: कार्यकारणयोरसदभाविनों: सहभावोक्तेः कार्यक्रारणपबापयंबिपययरुपाति- 
दयोक्रयुपजीबिनी सद्दोक्तिरलंकार: । सहार्थनान्वयों यत्र भवेदतिशयोक्तितः । 

4, 'रघुनावयकसायकरेन! इति पाठ:, २, ख्रिहान्बितेन! इति पाठ:, ३. प्राणावछी? 
दांत पाठः- 
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कल्पितौपम्यपर्यन्ता सा सहोक्ति रिहेष्यते ॥? इति लक्षणात् । सायकवन्निजगामेल्लौपम्यक- 

ल्पतया कारणगताश्ुभावत्रत्तीतेश्वमत्कारि रहस्यम् | तथा अस्तुतसायकविशेषणी साम्या- 

दग्नस्तुत्राणनायकप्रतीते: समासोक्तिः । 'विशेषणानां तौल्येन चत्र अस्तुतवर्तिनाम्। 

अग्रस्तुतस्थ गम्यत्वे सा समासोक्तिरिष्यते ।! इति लक्षणात् । इदं चालंकारद्वयमन्यो- 

न्यनैरपेक्ष्यात्संस्॒ष्टं सद्रागिणीवेत्युपमासापेक्षितत्वात्तया संकीरयत इति संक्षेप: | बसन्त- 

तिलकादृत्तम् ॥ 
(कप ० है [पे तवेतानवि हा पे 

अथ निशिचरमाधाद्वीतवतानविद्नो 

मनिरवभथकृत्यं विश्वह॒य्य समाप्य । 
अमनत जयलुक्ष्म्या रासममाजाी समेत 

यजनजलनितमत्यों योक्तुसव्याजलक्ष्म्या॥ ५३ ॥ 
अथेति। अथानन्तरं मुनिर्विश्वामित्र: । मथ्यत इति माथो मथनम् । कर्मण्यण् । नि. 

शिचराणां राक्षसानां माथात्संहरणाद्धेतोवीतवैतानविप्नो निरस्तयागीयान्तरायः सन् । 

विश्वह्यं विश्वजनमनोहरम् । लोकद्रोहिराक्षससंहरणपूर्चकत्वाछोकोपकारल्ाच सकलसं- 
मतमिल्यथेः । अवश्यक्ृत्यं दीक्षान्तल्लानादिकर्म । दीक्षान्तोड्वश्व्थो यज्ञे! इत्यमरः । 
समाप्य कृला। आजोौ युद्धे । 'समिल्राजिसमिदुध:” इत्यमरः । जयलक्ष्म्या विजयश्रिया , 
समेतं सहितं राम॑ श्रीरामभद्दं यज़ने जनकयज्ञे जनिता मूर्तियस्यास्तया । तत्रावती्- 
येत्यथेः । अव्याजलक्ष्म्या सीतारूपिण्या निजया श्रीदेव्या योक्तुं संघटयितुममनुताबु- 

ध्यत । यागाथे जनकेनाहूतो भगवान्विश्वामित्रस्तन्न धनुभह्ृपूर्वक विष्णुमूर्ते: श्रीरा- 
मस्य सीतालक्ष्मीविवाहों भविष्यतीति मनसि निश्चित्य लक्ष्मणानुगतं श्रीराम॑ नेतु- 
मैच्छद्त्यर्थ: । अन्नेद॑ पुराणवचनम्---राघवले5भवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
अन्येष्ठु चावतारेघु विष्णोरेषानपायिनी 0” इति । मालिनीदृत्तम् ॥ 

तदनु मुनिः श्रीराम श्रति निजवंशकथां कथयितुं आारभतेल्याह-- 

अथ मिथिल्ूां प्रति प्रस्थितः कौशिक; काकुत्स्थमित्थमकथयत् । 
अथेति । अधानन्तरं मिथिलां जनकनगरीं ग्रस्थितः गदृत्त: कौशिको विश्वामित्र: . 

काकुत्स्थं॑ श्रीराम अतीत्थ॑ वक्ष्यमाणरीत्याकथयत् ॥ 
तंदेव विद्वणोति-- 

२ केशाभिधानों रा 5 कब] 

पुरा खहु कुशेशयासनजन्मा कुशाभिधानो राजपिः कुंशाम्ब- 
प्रमखेश्वतािः कौशाम्बीमसहोद्यधसोरण्यगिरिब्रजारूयानां परीणां के- 

तृमिः पत्नी बसव । 

१. धघाताच्छान्त”' इति पाठः. २. विश्वामित्र:” इति पाठ:. ३. ाकुत्स्थयों:? 

इति पाठः. ४. 'कुशिकामिधानो” इति पाठ: ५. 'कुशनाभकुशाम्ब! इति पाठ:. 
६. केमिश्वतु भि:” इति पाठ:. 

'च० रा० ५ 
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पुरेति। पुरा खल पूवकाले। खलशब्द: किलायको वाक्यालंकारे वा । कुशेशयासना- 
त्कमलासनाइटाणो जन्म यस्पेति व्यधिकरणवहुमीहिः । “अवार्यों बहुमीहिजन्सागुत्तरपदे 
हति वामनः । शतपतन्न॑ कुशेशयम” इस्मरः । कुशामिधान: कुशनामा राजर्पी रा- 
जोत्तमः कीशाम्बी महोदयों धमोरण्यं गिरित्रजश्वेत्याख्या यासां तासां पुरीणां पद्णानां 
कर्लमिरुदेशकमेगेव निर्मातृभिः कुशाम्ब: अमुख आयदो येपां तेः कुशाम्बकुशनाभा- 
घूर्तरजसवस॒नाममिश्चतुर्भिः कुमारैः पुत्री पुत्रवान्वभूव। कुशाम्बादीखतुरः पुत्रान्महा- 

पारुपशालिनो जनयामासेल्यथ:। तन्न कुशाम्बेन निईत्ता कीशाम्बीलन्वर्थसंशा । 'तिन 
निर्देत्तम! इसरण् । 'टिड्ाणजू-” इल्मादिना डीपू। अन्यत्पुरत्रयमैच्छिकनामाश्लितमित्यव- 
गन्तव्यम् ॥ 

तन्न खपितामहस्थ कुशनाभस्य शत्तान्तमाह-- 
पुर 

कुशनाभस्तु घृताच्या कन््याशतसजनयतू | 

कुशनाभ इति । कुशनाभस्तु । अवधारणार्थकस्तुशब्दः । घृताच्यामप्सरसि 
कन्याशतं शतसंख्याकाः कन्यका अजनयदुत्पादयामास ॥ 

कन्यारता+ संनद्धयोवना: क्रामयसान४ प्रवमानच; प्रद्याख्यानादप्रदा- 

पन्नमन्यरासासवयबंप्वनाजबमंतनुत | 

कन्या इति । संनद्धयावनाः संपूर्णतारुण्या: कन्या: कन्यकाः कामयमानो $मिलप- 
माण:। उद्यानविह्ारसमय दति भावः। पवमानों वायुः अद्याख्यानात् 'व्य॑ पिन्नधीना:, 
तमभ्यर्थय” दति परिद्याराद्वेतो: अद्यापन्नमन्युरुत्यन्कोथ: सन् । “मन्युदेन्ये ऋतो 
क्थि! इस्मरः । आसां कुशनामकन्यकानामवयवेप्चनाजव कीटिल्यमतनुत । बक्रपा- 
प्रिपादासाभकारेलर्थः । तथा श्रीरामायणे--ता्सा तद्चनं श्रुत्धा वायु: परमकोपनः। 
ग्रविद्यसवगान्राणि बज सगवान्प्ृभुः ॥ इत्ति ॥ 

अथ विदितवृत्तान्तेन कुशनाभेन तेन क्षमामेव प्रतिक्रियां मनन््यमा- 

नेन चूलिखूनवे संमदेयाय राज्ञ त्रह्मदत्ताय देत्तास्ताः प्रकृतिस्था बभूवु:। 
अधथेसि । अधानन्तरं विदितो विज्ञापितों श्रत्तान्तः कन्यकाइबकल्यापादनरुपों यस्त् 

तेन।नथा क्षमा क्षान्तिमिव। न तु कोषमिलेवकाराब्:। 'क्षितिक्षान्दो: क्षमा! इसमरः। 
प्रतिक्रियां मन्यमानेन | क्षमवात्रोचिता न तु कोध इति दष्णीभूतेनेत्यर्थ:। तेन कुशनाभेन 
चूलियूनवे चूलिनामकमुनिपुत्नाय सामदेयाव सोमदाख्यगन्धवीद्नासंभूताय । चूलिना 
सोमदायास॒त्पादितायेलथ: । ल्रीम्यो ढक! इति ढक ।ब्रद्मदत्ताय वहामदत्तनाम्रे राजे दत्ता 

भार्याचेन अतिपादिताः सल्लस्ता: कन्यकाः प्रकृतिस्थासत्यभावाद्रथापूर्वरूपा बश्षवृः ॥ 

३. कऋन््यादतं घृताव्याम! दति पाठ: % कुद्नामेन क्षमामेव' इति पाठः, 
३. मन्चानेना दति पाठ: ४. सामसतेयाय? इति पाठ:. ५, 'प्रदत्ता' इति पाठ:, 
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पुनरपि कुशनाभस्तु पुत्रीयन्पितुः प्रसादादगाधसर्त्वान्गाधिसंज्ञान- 
स्मत्तातपादानुद्पादयतू । ह ह 

पुनरिति । कुशनाभस्तु पुनर्भूयोडपि पुत्रीयन्पुन्रमात्मन इच्छन् । आउनृण्यार्थ- 
मिति भावः । 'छुप आत्मनः क्यच्” । पिठुः कुशस्थ राज्षः असादादलुअहादस्मत्तातपा- 
दानस्मत्पितरम् । गाधिमित्यथ:ः । उदपादयदुत्पादितवान् | 'तातखु जनकः पिता! 

इत्यमरः । तातपादानिति बहुवचनं पूजा गौडपादानितिवत् 0 
इत्थ॑ दाशरथि; कोशिकोत्पत्तिकथानिशामननिरायामयामिनीयामा- 

नुबन्धो बन्धूकर्सबकखुन्द्रबन्धुरेण संध्यारागेण प्राचीमुखेन शोणी- 
कृतेन शोणामिधान॑ दूधघानेन नदेन प्रवर्तितप्रत्यषकृत/ कृतनियमेन 

म॒निना सह गह्लामपतिष्ठमानेन पथा प्रातिष्ठत । 

इत्थमिति । इत्यमनेन प्रकारेण दाशरथिः श्रीराम: कौशिकोत्पत्तिकथाया वि- 
श्वामित्रोदयोपास्यानस्य निशमनेनाकरणनेन निरायाम आयामरहितः । अदीर्घ इति 
यावत् । यामिन्या निशाया यामालुवन्धः प्रहराजुद्तत्तियस्य स तथोक्तः.। कथाश्रवण- 

जनितकौतृहलपारवश्यात्संकुचितवत्मतीयमानत्रियाम इत्यर्थः । 'द्वी यामप्रहरों समो 

इत्यमरः । तथा वन्धूकस्तबकपद्न्धूकपुष्पगुच्छवत्सुन्दरं रमणीयं सद्दन्धुरं म- 
नोज॑तेन संध्यारागेण संध्यारागवता । अरुणोदयवशाह्रोहितायमानेनेत्यथ: । “ब- 
न्धूको बन्धुजीवकः” इत्यमरः । प्राचीसुखेन पूर्वदिग्भागेन [कत्रा] शोणीकृतेनाइरजि- 
तेन । खसावण्य॑मासादितेनेत्यर्थ: । अभूततद्भावे च्विः । 'अस्य च्वौं” इति दीघः । 
शोण इत्यमिधानं नाम दधानेन धारयता । दधातेः कतेरि शानच् । नदेन कासारवि- 
शेषेण [करणेन] । शोणाख्यपुण्यग्रवाहजलेनेत्यथः । ग्राक्सोतसो नद्यः अत्यक्सखोतसो 
नदाः नर्मदां विनेत्याहु: । 'शोणस्तरलपादपे । नदेउमौो रक्ततरुगे रागे! इत्यमिधानात् । 
अवर्तितप्रत्यूषकृद्यों विहितग्रातःश्लानसंध्यावन्द्नादिनित्यकर्मतत्नः सन् कृतनियमेन 
विरचितानुष्ठानेन मुनिना सह विश्वामित्रेण साकम् | 'साकं सन्ना समा सह” इत्यमरः । 

गड् भागीरथीसुपतिष्ठमानेनाइुसरता पथा । गल्ञाआपकसार्गेणेल्यर्थः। आतिष्ठत श्रा- 
वर्तत । 'समवप्रविश्यः स्थः? .इत्यात्मनेपदम् । पथ्चेत्यन्न तृतीयाविधाने अकृत्यादिश्य 
उपसंख्यानात्तृतीयोपपत्तिः समेन धावतीतिवत्तत्रापि पथःकरणल्वस्य प्रतीयमानल्ात्क-' 
तैकरणयोरेव ढतीयेति भाष्यकारः । यथाह कालिदासः---दक्षिणेन अद्नत्ताः इति । 
वन्धूकस्तवकसुन्द्रेत्यत्रोपमा । शोणीक्तेनेत्यत्न नदस्य खनेमेल्य॑ विहाय ग्राचीमुख- 
रागहरणोक्तेसह्बुणालंकारः । 'तद्गुगः खग़॒ुणलत्यागादन्योत्कृश्यगुणाहति:? इति लक्षणात् ॥ 

१. 'पिठप्रसादात्” इति पाठः. २. असादादस्मत्तात” इति पाठ: ३. 'निशमनेन नि- 
रावामा यामिनीमनुभूय” इति पाठः. ४. 'स्तवकवन्धघुरेण” इति पाठः, ५. त्राचीमुखे 
शोणीकृते” इति पाठः. ६. दघाने नदे” इति पाठ:. ७. अत्यूषःकृत्य:/ इति पाठः. 
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आजानपावनक्षीरां द्ृपानन्द्विधायिनीम | 
श्रुतिप्रणयिनीं सोडयमापगामाप गामिव ॥ ५४ ॥ 

आजानेति | सोषये श्रीराम आजानपावनं खभावशु॒द्ध क्षीरं नीरं॑ यस्यासताम् 

जुद्धं भागीरथीजलम्' इति वचनादिति भावः । आजानशब्द: खभावे रूढः । अथवा 
जनानां समूहों जानम्। 'तस्थ समूह:” इत्यण्। आ समन्तात्। वहिरभ्यन्तरे चेल्यर्थ: । 
जान॑ जनसमूहं पावयति ख्लानपानाभ्यां पविन्नीकरोतरीआजानपावन क्षीरं यस्मारसता 
तथोक्ताम् । 'क्षीरं स्थाभीरदुग्धयो:” इति रलमाला । हपैर्यमनियमादिभिर्धमर्य आ- 
नन्दस्तं विदवातीति इपानन्दविधायिनीम् । तीथ॑विशेषज्ञाननियमादिकर्मणां निःश्रेय- 
सहेतुलेन शात्रपरसिद्धेश्नह्मानन्दकरीमित्यथः । यहा बृपाणामानन्दमुछासं विद- 
धातीति तथोक्ताम् । धर्मादिभिषैद्धिकरीमिद्र्थ:। यद्वा दृपानानन्दं च विद्धातीति त- 
थोक्ताम् । समसथधर्मनिर्वहणद्वारा निरतिशयानन्दानुसंधायिनीमित्यर्थ: । “इपः स्था- 
द्वासवे धर्म सौरभेये च झुक्कजे | पुंराशिमेदयों: शुक्ष्यां मूषिकश्रेष्ठयोरपि ॥/ इति 
विश्वः। 'सुक्ते इपने दप:? इस्मरश्व । श्रुतिप्रणयिनी श्ुतिपरिचिताम् । वेद्प्रतिपाद्यामि- 

लर्थः । 'सितासिते सरिती यत्र संगते” इल्यादिश्वतिग्रसिद्धत्ादिति भावः । “प्रणयः 
स्थात्परिचये याच्मायां सीहदे5पि च! इति यादवः | अथवा तरबइसंगतघुमघुमध्वनिभिः, 
श्रोत्रानन्दकरीमिल्यर्थ: । थ्रुतिः थ्रोत्रे तथान्नाये वार्तायां श्रोत्रकर्मणि' इति विश्वः । 
अपां समूहमापम् । समूहार्थड5ण् । तेन गच्छतीद्ापगा । अन्येप्वपि दृश्यते? इति डग्न- 
त्ययः । उपपदसमासः । तां भागीरथीम् । लक्षणया तत्कूलमित्र्थ: । आप आप 

कथमिव स्थिताम् । गां घेनुमिव स्थिताम । घेसुं कीटग्विधाम । आजानपावनमाजन्म- 
शुद्ध क्षीर दुग्धं यस्थास्ताम् ।शपस्प इपभस्थानन्दं विद्धाति रतिग्रदल्लादेति तथी- 
पाम् | श्रुतिग्रणयिनीं धुतिसखीम् । तत्कत्पामित्यर्थ:। “चल्ारि वाक्परिमिता पदानि! 

इति श्व॒ल्मा वेदवाचों घेनुले निरपितादिति भाव: । तथा गां कामघेनुसिव स्थि- 

ताम् । कीद्शी कामथेनुमू। आजानपावनक्षीरामिति समानम् । शपस्य शक्तस्य। 'वासवो 
वृन्नह्ा वपा! इलसमरः । विष्णोर्वा आनन्द विदवाति वाड्छिताथंदोग्घूल्ादिति त- 
थोक्ताम्। श्रुतिप्रणयिनीम् । 'खर्ग छोके कामघुग्भवति? इल्मादिशुतिभिरुदाहरणीयामि- 
लथः । तथा गां भुवमिव स्थिताम । कीदशी भुवम् । आजानपावनक्षीराम । सकल- 
पुण्यतीबीधारामिलर्थ: । यद्दा आजानपावनानि खतःपविन्नाणि क्षीराणि क्षीरलेन 
परिणतानि रक्नमद्वापधिप्रद्ृतिवस्तूनि यस्थास्ताम् । 'ताः क्षीर॒परिणामिनीः” इति वि- 
प्युपुरापात् । पूव्र गोरुपधारिण्यासस्थासथा दुग्धल्ादिति भाव: । अन्नार्थ पश्रमार्ण 

धयते--हुग्धा पुनादिव्यवेसुंधरा । महापथीश्र भाखन्ति रत्नानि विविधानि च। बत्सश्र 
हिमवानासीदोग्था मेरमंहागिरिः ॥! इति रन्रीपधिग्रश्रतीनामाजानपावनलं स्घृति- 
सिद्ध दरष्त्यम् । कामवर्यिल्ाइयो विष्णु: । तेजी बषों झतिधरः सर्वश्नत्र्वतां बरः! 
इति सहस्नामस्तोत्रे । तस्थानन्द विदधाति पत्नीलेनेति तथोक्ताम । “विष्णुपत्नीं 
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महों देवीम? इति श्रृतेः । श्षुतिश्रणयिनीम् । 'मेदिनी देवी वरुंधरा? इल्यादिश्रुतित्नति- 
पाद्यामित्यर्थ: । तथा गां भारतीमिव स्थिताम्। कोदशी भारतीम्॥ आजन्मशुद्धल्वा- 

दाजानपावना क्षीरसवर्णल्वात्क्षीरा । 'अमभिमोणवकः” इत्यादिवक्नौणोडयं प्रयोग: । अ- 
थवा क्षीर॑ क्षीरसावर्ण्यमस्या अस्तीति क्षीरा । अशेञायच्प्रत्ययः । आजानपावना च 
क्षीरा च॒ ताम् | स्रियाः पुंवत्? इत्यादिनाजानपावनशब्दस्थ पुंवद्धावः । सुरश्रेष्ठल्ला- 

द्मेखरूपलादा इणो ब्रह्मा तस्थानन्दं विदधाति पत्नीलेनेति तथोक्ताम् । “विरिश्विपली 
कमलासनस्थिता सरखती बनृत्यतु वाचि में सदा” इत्यादिवचनादिति भावः । श्रुति- 
अणयिनीम भ्रुतीत्युपलक्षणम् । श्रुतिस्म्ततीतिहासपुराणागमाद्रिपिण परिणतामित्यर्थः । 
“गौर्नादिद्ये बलीवर्द ऋतुरभेदर्षिभेदयो: । स्नी तु स्थादिशि भारतदयां भूमी व सरभा- 
वि ॥? इति: केशवः । तदेवमुपमानेषूपसेये चार्थपश्नकन्नचनात् । अथेपश्चकवाच्य- 
विषयश्वित्रभेद: । अन्न छ्लेषस्प शुद्धविषयतयासंभवेन सर्वालंकारवाघकलाइहुपमामग्रति- 
भोत्थापितः अक्ृवताअकहूतशछैषो 5यमित्यरुंकारसवेखकारः । एवं च पूर्णापमाया निर्वि- 
पयलअसझ्ञाच्छेषप्तिभोत्यथापितेयमुपमवेत्यन्ये 0॥ 

अथ भागारथांकथा आतृकामाय रामाय भगवानिद्मभाषत |। 

अथेति । अथानन्तरं भागीरथीकथां मन्दाकिन्युपाख्यानं श्रोतुमाकर्णितुं कामो- 
5भिलाषो यस्य तस्मे । “तुं काममनसोरपि” इति तुमुनो मकारछोपः । श्रीरामाय 
भगवान् । “उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामंगातिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स 
वाच्यो भगवानिति ॥” इत्युक्तलक्षणो विश्वामित्र इद वक्ष्यमाणम् । गद्नावतरणव्णनपरं 
वचनमित्यर्थ: । अभाषतोक्तवान् ॥ 

अथ चतुच्तिंशता छोकैराजृष्टुभेन छन्द्सा-मन्दाकिन्युत्पत्तिप्रकारं वर्णेयितुमारभते-- 

पुरा मनोरसा नाम सुमेरोरभवत्खुता । 
ग्रहमेधी तवैवासीचऋवर्ती धराभुताम् ॥ ५० ॥ 

पुरेति । पुरा पूर्व मनोरमा नाम । मनोरमेति असिद्धेत्यर्थ: । सुभेरोः सुता मेरु- 
.कन्यका । 'मेरुः सुमेरुहैमाद्री रलसानुः सुराल्य:” इत्यमरः। तया मनोरमयैव परिग्रहा- 
न्तरव्यवच्छेदाथमेवकार: । धराशूतां चक्रवर्ती पवेतसावैभीमों हिमवान्ण्हमेथी गहस्थ 
आसीत् । तामुपयेम इत्यथ: । 'मेघथु संगमे” इति धातोस्ताच्छील्ये णिनिः । गहेणु 
संगतो ग्ृहस्थ इल्यर्थ: । अथवा । 'अजापतिरश्वमेधमर॒जत | यो मेधाया लब्यते । 
आशासाना मेघपतिश्यां मेघम” इत्यादिश्वती दशनान्मेघशब्दों यागवचनः । यथा त्व- 
मेव पितृमेध इतिवत् । 'दारेष्वपि झुहा:ः इत्यमरः | ग्हैः पल््या सह मेधो यस्मेति 
गहमेधी । सर्वेधनीत्यादिवत्कमैधारयादपि मत्वर्थीयगत्यय: ॥ लि: 20500 07 27 72200 07:22 778 

१. 'डइत्थम्” इति पाठः. २. 'ठु मेनका नाम इति. पाठ: . 
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* कन्याह्वयममुष्यासीदेका मन्दाकिनी तयोः। 
अन्या भगवती साक्षाबन्द्रचडकु॒टम्विनी ॥ ५६ ॥ 

कन्येति। अम्नुप्य मनोरमाजानेहिमवतः कन्याद्वयमासीत् । द्वे कन्ये समुत्पने इत्सथे:। 
तथो: कन्यकयोमध्य एका आया कन्या मन्दाकिनी । इति नामा असिद्धामूदित्यथः। 
अन्या द्वितीया कन्या साक्षाद्धनवती ग्रतद्यक्षपरमेश्वरी अतश्न्द्रचूडकुठुम्बिनी चन्द्र- 

शेखरभार्या । आसीदिल्यर्थ: । भविष्यदीश्वरपरिग्रह्ममिप्रायेणेत्थ॑ सिद्धपदामिधानेनोक्त- 
मिल्यवगन्तव्यम् । 'भायां जायाथ पुंभूम्नि दाराः स्थात्तु कुम्बिनी” इत्यमरः ॥ 

तां नदीं विवधा छब्ध्या नाकछोकमनीनयन । 

तपस्थन्ती गिरिगोरी देवाय महते ददो ॥ ५७॥ 
तामिति। विद्वुधा देवास्तां नदीं मन्दाकिनीं लब्ध्वा याच्ञापूर्वकं हिमवन्नियोगा- 

त्प्राप्प नाकलोक॑ स्वगलोकम् । “आकाशे त्रिदिवे नाकः” इत्यमर: । अनीनयन्प्रापया- 
मासुः । अतएव स्वर्णदीति प्रसिद्धिः । नयते्णा चड्थुपधादस्वी5भ्यासदी पैश्व । नीव- 
द्योईस्तेश्व द्विकर्मकता । तथा गिरिहिंमवांस्तपस्नन्तीं तपश्वरन्तीम् । ईश्वरपरिग्रहला- 
भार्थमेवेति भावः । 'कर्मणो रोमन्थतपोश्यां वर्तिचरो:? इत्यइ्ग्रत्मयथ: । गौरीं पा- 
वंतीं महते देवाय महादेवाय ददी भायाल्रेन दत्तवान्। 'कर्मणा यमभिग्रेति स॒संप्र- 
दानम” इति संप्रदानल्ाचतुर्थी ॥ 

एवमन्ययोशतान्तं संक्षेपेणोक्ला तन्न वह्नपेक्षितल्वान्मन्दाकिनीशत्तान्तस्थादी त- 
मुपेक्ष्य सूचीकठाहन्यायेन गौरीइन्तान्तं तावदाह--शिवयोरित्यादिपश्रमिः । 

शिवयोयुख्चतोवीर्य देष्टा धात््यां समर्पितम् । 
पावकः प्रतिजग्राह देवतैरनुनाथितः ॥ ५८ ॥ 

शिवयोरिति । शिवा च शिवश्र शिवीं तयोः शिवयो: पावंतीपरमेश्वरयो: । 
'इमान्त्रिया' इत्मेकशेप: । युज्ञतोमिंधुनकर्मतत्परयोः सतोः । धाज््यां भुवि समर्पित 
निक्षिप्तम् । शिवनवेति शेप: । पार्वतीगर्भसमुत्पत्स्यमानसहामूतग्रभीतर्देवर्वीयं भुवि 
समुत्छजेति ग्रार्थितल्लादिति भावः । वीर रेतो दृष्ठा देवतरिन्द्रादिभि्देवेरचुनाथित- 
स््लमेव तद्रद्यणेति याचितः सन् । नाथ याच्वायाम? इति धातोः कर्मेणि 'क्त: । पाव- 
को5पिः । प्रतिजग्रादह खीकृतवान ॥ 

अनपत्ार्नथामत्यान्चहुभाया च मेदिनीम् । 
अकरोदम्बिकाक्रोधः पुत्राठाभसमुझवः ॥ ५९ ॥ 

१. घुज्नतः इति पाठः, ३, <ृत्वा धात््या” इति पाठ. ३. 'अनुमोदितः” इत्ति 
पाठ:, ४. तथा” इति पाठः. ५. “कोष: इति पाठः. 
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अनपत्यानिति । अथानन्तरं पुत्रालाभसमुझ्धवः पुन्नाप्नाप्तिजनितो5म्विकाक्रोघः 
यावेतीकोपो 5्मद्यान्देवाननपत्मानपुत्रकांसथा मेदिनीं भुवं बहूनां राज्ञां भायों चाक- 
रोत् । कोपवश्यात्तथा शशपेत्यर्थ: । तेषां खमुनत्नलाभविघातंकल्वादिति भावः । तथा 
रामायणे-अथ शेलसुता राम त्रिद्शानिदमन्रवीत् । समन्युरशपत्सवोन्क्रोघसंरफ्त- 

लोचना ॥ यस्मानिवारिता चैवं संगता पुत्रकाम्यया । अपत्यं खेघु दारेषु नोत्पाद- 
यितुमहैध ॥ एवमुक्त्वा स॒रान्सवोज्शशाप पथिवीमपि । अवनेड्नेकरूपा ल्व॑ बहु- 
भार्या सविष्यसि ॥? इति ॥ 

अथ सेनान्यमिच्छड्लिरुक्तः सन्रह्मसिः खुरेः । 
वहिरहाय जाहव्यां न्यषिश्चद्वीयमैश्वरम् ॥ ६० ॥ 

आअथेति । अथानन्तरं वहिरपिः । सेनां नयतीति। सेनानी: सेनानायक:। 'सेनानी- 
रमिभूर्गुहः” इत्यमरः । नयतेः किप् । त॑ सेनान्यमिच्छद्धिः । तारकासुरसंहारार्थमिति 
भावः । सब्रह्ममित्रहद्यादिभिः सरैरुक्तो जाहव्यामेतन्निषिश्चेति व्याहृतः: सन् | अहाय 
झटिति । 'ख्राग्झटित्यञ्सादाय द्वराइः मडछु सपदि द्वुते! इत्यमरः । ऐश्वरमीश्वरस्य सं- 
चन्धि वीये तेजो जहोरपत्य त्ली जाहवी तस्यां मन्दाकिन्यां न्यपिश्वन्िक्षिप्तवानू ॥ 

सापि सप्ता्चिषा क्षिप्तं तेजस्तद्वोहमसक्षसा । 
हिमवद्मान्तकान्तार शआ्रान्ता शरवणे जहों ॥ ६१ ॥ 

सेति | सा जाइृव्यपि सप्ताचिषा वहिना । सप्तारचिदेसुनाः झुक्त:ः इत्यमरः । | 

क्षिप्तं निक्षिप्तं तदैश्वर॑ तेजो वीर्य वोड धारयितुमक्षमासमर्था । अत एव श्रान्ता 

खिन्ना सती हिमवत्पान्तकान्तारे तुहिनभूधरनिकटकानने यच्छरवर्ण शरप्रचुरं वन॑ तत्र 
जही ततद्याज । प्रनिरन्तःशर-? इत्यादिना वननकारस्य णत्रम् ॥ 

हक] ७ बे 

तत्नाभृत्कात्तकाश्रर्स धपाढारूढमुखाम्बुजम् | 

तारकध्वान्तविध्वंसि सद्यः षाण्मातुरं महः ॥ ६२ 0 
तत्नेति । तन्न शरवणे कृत्तिकानां स्तन्यग्रदानाथे देवे: ग्रेरितानां पण्णां मातणां 

औल्ये परितोषार्थ घोढा षड़ि: अकारैः । '्रकारवचने थार” । आरूढानि आदुभूतानि 
मुखाम्बुजानि वक्षृकमलानि यस्य तत्तथोक्तम् | तासामवैषम्येन स्तन्यग्रहणार्थ गहीत- 
सुखपडुमिलर्थः । अत एवं षण्णां मातृणासपत्यं षाण्माठुरम्। 'पाण्मातुरः शझक्ति- 

धरः” इत्यमरः | 'मातुरुत्संख्यासंभद्रपूवोया:? इत्यण्प्रत्ययः । उकारश्रान्तादेश:ः । 
तारकस्तारकासुर एव ध्वान्तं तिमिरं तद्विध्वंसयंति नाशयतीति तारकृध्वान्तविध्वंसि 
महस्तेज: । कुमारखासील्यथ: । अभूजातम् । 'तेजो धाम महो विभा” इत्यसरः । 
रूपकालंकारः 

१. 'सोहुम? इति पाठ:. 



पद चम्पूरामायणस् । 

अथ वियद्वग्नवतरणं प्रस्तोति--- 
जि ही सरितखिदिवोकसाम् 

त्रैविध्यं श्रूयर्ता वत्स सरितस्मदिवोकसाम् । 
यथोक्त हृव्यमअन्तद्ा देवताया इवाध्बरे ॥ ६३ ॥ 

चेविध्यामिति । हेवत्स श्रीराम । आदरातिशयेन संवोधनमेतत् । त्रिदिवः स्वर्ग 
ओकः स्थान येयां ते त्रिदिवौोकसो देवासतेपां संबन्धित्या: सरितः। मन्दाकिन्या 
इत्यर्थ: । अध्वरे यागे यथोक्त शात्रविहित॑ हयत इति हृव्यमाज्यादिकमश्रन्त्या 
देवताया इव । अम्रेरिवेत्यर्थ: । त्रैविध्यं त्रिग्रकारलम् | मया कथ्यमानमिति शेपः । 
प्रुयतामाकर्ण्यताम् । आहवनीययाहंपत्यदक्षिणामिरुपेण तस्थापि त्ैविध्यसंभवादिति 
भावः । उपमालंकारः । एतेनात्यन्तपावनादिगुणयुक्तछध्यतास्या: सूच्यते ॥ ' 

तदेव विश्णोति--- 

पुरीमयोध्यामध्यास्त सावित्र; सगरो नूपः । 
केशिनीसुमतिभ्यां च रट्ठडितप्रथमाश्रमः ॥ ६४ ॥ 

पुरीमिति । सावित्र: सविद्ृवंशोद्धबसथा केशिनीसमतिश्यां पत्नीभ्यां लक्षित- 
प्रथमाश्रमो इतिक्रान्तत्रह्मचर्य: । गृद्दीतगहस्थाश्रस इल्र्थ:। सगरो नाम हपो राजायो- 
ध्यां पुरीमयोध्याख्यां नगरीमध्यासाधिष्ठितवान् । “अधिशीड्स्थासा कर्म! इति 
करमंलम् ॥ 

पु] & । 

स पुन्नीयन्सपत्नीकस्तपस्तेपे समा: शत्तम् । 
भूग॒ः प्रीतमनास्तस्म ददी दायादसंपदम् ॥ ६५॥ 

स॒ इति | स सगरः पुत्नानात्मन इच्छन्पुत्नीयन् । 'सुप आत्मनः क्यच्! इति 
क्यच् । सह पल्नीभ्यां सपत्नीकः सन् । 'तेन सह! इति तुल्ययोगे बहुत्ीहिः । “नयू- 
तश्च! इति कपू | शतं समा: शतसंख्याकान्वत्सरान । 'संबत्सरों बत्सरोष5ब्दो हाय- 
नोषखी दारत्समा: इस्यमरः । 'कालाध्वनोरतद्यन्तसंयोगे! इति द्वितीया | तपसेपे । 
तपथ्रणतत्परो5भूदिद्यर्थ: । श्युर्महर्धि: ओतमनासतपसा संतुष्यन्तःकरण: सन् तस्मे 
सगराय दायादसंपद सुतसंपर्ति ददी दत्तवान । दाय॑ विभक्तद्वव्यमत्तीति दायाद 
इति विश्रहः । दायादी सुतवान्धवी? इत्यमरः ॥ 

पुत्नसंपत्तिमेवाह--- 

असमझु खुत लेभे वेदर्भी केशिनी तयोः । 
पष्टि पुत्रसहस्राणां सुसतिश्व यवीयसी ॥ ६६ ॥ 

असमझमिति | तयो राजपुन्योम॑ध्ये विदर्भस्य राज्ञोडपलं ञ्री वैदर्भी । तस्था- 

१, 'हिमालये! इति पाठ:. २. असमन्नसुतम? इति पाठ:. 



बालकाण्डम् । ५७ 

पत्मम्! इत्यण् । 'टिड्राणज्ू-” इत्यादिना डीपू। केशिनी ज्येष्टपल््यसमझञ नाम सुतं लेमे 
आप । खमनोरथानुसारेणेति भावः । तथा यवीयसी कनिष्ठा । युवशब्दादीयसुनि 'स्थूल- 

दूर-? इत्यादिना पूर्वगुणयणाद्पिरलोपी । 'उगितश्व” इति डीपू। सुमतिश्व पुत्नसह- 
स्राणां पष्टिम् । पष्टिसहस्तसंख्याकान्पुत्रानित्यथेः । लेगे । पूवेवद्धाव: | ततः परितोषितेन 
मुनिनेकपुत्रपक्ष षष्टिसहस्तसंख्याकपुत्रपक्ष॑ च निर्दिश्यानयो: को वा पक्षोडमिमत 
इति एथ्टे बहुपुत्रपोषणासमथो केशिन्येकपुत्रमज्गीचकार. । अन्या लन्यमित्ति श्रीरा- 
मायणकथात्रानुसंघेया 0 

, असमञ्जसचारित्रमसमझर्मपोहछाय सः । 
आरबव्धहयमेघः सन्नमुश्चत तुरंगमम् ॥ ६७ ॥ 

असमझसेति । स सगरो5समजञ्ञसचारित्रं पौरजनोपद्रवकारिल्ादसाधुचरित्रम- 
समझ केशिनीतनयमपोह्य त्यक्ला | गरुणणह्मा एव महात्मानो न पक्षपातिन इति भाव: । 
वक्ष्यत्ति च--सिद्धार्थकों महामान्यस्तत्परित्यागमत्रवीत् । सरयूपातितानेकप्रजामारण- 
कारणात् |! इति । आरव्घहयमेध उपकान्ताश्वमेघः सन् । तुरंगममश्वमेधीयाश्वम- 

मुञ्मत व्यक्तवान्॥ 

क्रव्यादृवपुधा सोडयमहारि हरिणा हयः । 
ततस्त॑ नष्ठमन्वेष्ठट सोमतेयाः प्रतस्थिरे ॥ ६८ ॥ 

ऋव्यादेति | सोड्यं हयोडश्वमेघीयाश्वः ऋ्रव्यादवपुषा राक्षसवेषधारिणा । 'रा- 
क्षसः कीणपः ऋव्यात्? इत्यमरः । हरिणैन्द्रेण । 'हरिवोताकैचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु 
इति शाश्वतः । अहायेपहतः । स्वपदर्श्ृशभयाद्ति भाव: । हरतेः करमणि छड्ट । 'भा- 

वकमणो:” इति चिण् | “चिणो छक्” इति छुकू । ततस्तदनन्तरं नष्टमपहतं तमश्वम- 
न्वेष्ठु परिमार्गितुं समस्या अपत्यानि पुमांसः सौमतेया: षश्टिसहस्लसंख्याकाः सुमति- 

पुत्रा: । स्रीस््यो ढक! इति ढक्। अतस्थिरे प्रस्थिता: । पिन्नाज्ञयेति भाव: । 'समवप्न- 
विभ्यः स्थः” इत्यात्मनेपदम् ॥ 

सर्वे सपवेतामुर्वीं खनन्तः सगरासजा;: । 
चकुझैझेरितध्वान्तं नागछोक नखांशुभिः ॥ ६९ ॥ 

सर्वे इति । सर्वे पश्सिहसतसंड्याका: सगरात्मजाः सगरपुत्राः सपर्वतां सशैला- 

मुर्वी भुव॑ खननन्तो5पदारयन्त: सनन््तः नखांशुभिनेखकान्तिभिर्नांगलोक॑ पातालं झझी- 
रितध्वान्तं विध्वंसितान्धकारं चक्तु: | सर्वामप्यूवी विचित्य तत्राश्वालाभान्रखैरेव 
'पातालपयन्तं भुवमवदारयामासरिलयर्थ:। 'अधोभुवनपातालं वलिसझ रसातलम् । नाग- 
लोक: इत्यमरः ॥ 

4. 'अपास्था इति पाठ: 



ज्८ चस्पूरासायणस् | 

त एते तपसा दीप तमःसतोमप्रमाथिनि | 
कापिले ज्वलने बीरा छेमिर शलभोपमाम् ॥ ७० ॥ 

तत इति | एते बीराः सर्वे सगरकुमारासपसा ब्रतनियमोपवासादिकर्मणा दीसे 
ज्वलिते अत एवं तमःस्तोममन्धकारपटलं गाठाज्ञानं च प्रकर्पण मथ्माति नाशयतीति 
तथोक्ते । ताच्छील्ये णिनिः । कापिले कपिल्महपिरछ्पेणावतीण॑स्थ विप्णो: संवन्धिनि 
ज्वलने कोपागी शलभोपमां शंलभसादृश्य॑ छेमिरे ग्राप्ता:। कपटनाटकपठना महेन्द्रेण 
पाताले कपिलनिकटनिवद्धमंश्रं दृष्ठा अश्वापहतोय लब्ध:! इति ते बाधयन्तः सर्वे 
सगरकुमाराः कोपानलेन भस्मीकृता इल्यर्थः ॥ 

असमझस॒तं पौत्रसंशुमन्तमथात्रवीत् । 
सप्ति हला समाधत्तां सप्ततन्तुं भवानिति ॥ ७१ ॥ 

असमजझेति | अधानन्तरं समरोइसमज्नस्य केशिनीतनयस्थ सुतमंझमन्तमंशुम- 
न्ञामान॑ पाँच प्रतल्नवीदुवाच । किमिति। भवान्सप्तिमश्रमेधीयहयय हलानीय । 'वा- 

जिवाहार्बगन्धर्वहयसैन्धवसप्तय:” इत्यमरः । सप्तमिर्गायन्यादिभिरहन्दोमिस्तन्यत 
इति सप्ततन्तुः । सप्ततन्तवः संस्था यस्पेति वा सप्ततन्तुरखमेघकतुः । 'सप्ततन्तुमेखः 

क्रतु: इसमरः । 'सितनिगमि-” इल्मादिना ओणादिकस्तुमुन्पत्ययः । त॑ समाधत्ताम। 

समापयलिल्र्थ: | अन्यथा महाननर्थो भूयादिति भाव: । 'शेपे प्रथम: इति प्रथमः ॥ 

सो5पि गल्ला बिल तत्न दृष्टा भस्मीकृतानिपतन् । 
ऐप ३ 4७ #& 72० 9 + 

साश्नुस्तेभ्योडझलिं दिव्सुश्वरंलेमे तुरगसम् ॥ ७२ ॥ 

स दइति | सोष्प्यंद्रमानपि बिल पातालकुहरं गल्ला ततन्न बिले भस्मीकृतानिद- 
ग्यान् । अभूततद्भावे च्बिः । 'अस्य च्यी” इति दीप: । पितृन्पितृत्थानीयान्सीमते- 
चान्इट्टा साथ: हृतरोदनस्तथा तेभ्यः पितृभ्योड्श्नलि तपणाञ्नलिं दित्तुदीतुमिच्छुः 
सन् । ददातेः सन्नन्ताडुअद्यय: । 'सनि मीमा-” इल्यादिना इतादेश: । अन्न लोपो- 
धभ्यासस्था इसमभ्यासलोप: । चरन्पर्यटंस्तुरंगममश्रमेधीयाश्र लेसे ग्राप ॥ 

कप +| >> 

मातुछो गरुडस्तेपामेन तत्रेवमत्रवीत । 
गड्जामिहानयायुष्मन्ैपामेपा गतिः परा ॥ ७३ ॥ 

मातुल शति | तेपां सामतेयानां माठुछो मातृश्राता। 'मातुर्श्राता ठु माठुलः 
टलमरः । गरुडों गरुत्मांस्तन्न पाताल एनमंशमन्ते प्ल्येयमनिेन प्रकारेणाश्॒वीत । 
परमकछादणिकात्संबन्धवज्ञाच्र भागिनेयानां तरणोपायमुपदिदेज्येत्य्थ: । तदेव विदृ- 
पोति--हे आयुप्मन्नित्वादरादामअणम। गद्गीं मन्दाकिनी मिह पाताल आनय प्रापय। 

१. जलप्! इति पाठः, ६. चिरात्” इति पाठः. 



बालकाण्डम् । ह ७५९, 

एपा गज्ञा एषां भस्मीकृतानां सौसतेयानां परा गति: । परलेकप्रापिकेत्यर्थ: । तह्व- 

तिरिकेण न कश्चित्तरणोपायो5स्तीति भाव: ॥ 

ततस्तनयद्वत्तान्तं श्रुत्रा छब्धतुरंगमः । 
समाप्य सगरः सन्ने पुत्रशोकादिवं गतशः ॥ ७४ ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं सगरो छब्धतुरंगमः पभाप्ताश्रमेधीयाश्वः सन् | अंशु- 
मतानीतल्वादिति भावः । तनयानां इत्तान्तं विनाशवार्ता श्रुत्रा | अंझमन्मुखादिति 

शेषः । (वार्ता गदृत्तिईत्तान्त:” इत्यमरः । सन्नमश्वमेघयाग संसाप्य निवेत्य पुत्नशोका- 
सुत्रनाशजनितशोकाद्धेतोदिवं खर्गे गतः 0 

अथांशुमानर्य राज्य चिराय परिपालयन् । 
दिलीपे न््यस्तभूभारस्तपस्तेपे हिसालये ॥ ७५ ॥ म 

अथेति । अथानन्तरमयमंशुमान् । राज्ञः कर्म राज्यम् । पुरोहितादिलाबक्प्र- 
त्ययः । चिराय । चिरकालमित्यथेः । “चिरायचिररात्रायचिरस्थाथ्ाथ्रिरार्थका:” इत्य- 
मरः । विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययमेतत् । परिपालयन्संरक्षयन् । ततो दिलीपे दिली- 
पनाम्नि खपुन्रे न्यस्तभूभारो निश्षिप्तभूपालनकृत्य: सन् । हिमस्थालयः स्थानमिति हिमा- 
लयस्तस्मिन्हिमवत्पव॑ते तपस्तेपे । गज्गया भूलोकावतरणाथे तपश्चयौतत्परोभूदिल्यथः । 
न भवति कुलघुर्ये सूर्यवंश्यो हाय” इति खकुछाचारपर्यवसितमस्त॒ तपो न गड्जान- 
यन इति तात्पर्यम् ॥ 

दिल्लीपेडपि दिव॑ याते श्रुत्रा चत्त भगीरथः । 
हि + & रंगिणीम् 6 अमल्येसरितं कर्तू मेने मल्लेत ॥ ७६ ॥ 

दिलीप इति । द्लीपेडपि दिवं याते स्वर्ग गते सति भगीरथो दिलीपपुन्नो 
वृत्तम् । पिततपंणार्थ संचरन्तमंशुमन्तं अति गरुडेनोक्ते वत्तान्तमित्यथः । श्रल्ला ॥ 
अमसंसरितं उरनदीं सं्तरंगिणी माुषनदी कतु मेने । पितृतर्पणार्थ स्वरणदी भुव- 
मतारयितुमु॒ुयोजितवानिद्यर्थः ॥ 

तता भएषक्कणंस्रासाद तपलात भसगोरथ | 

दवा दुवापगा वाहमन्वसस्त दयानाोध) ॥ ७७ ॥ 

तत इते | ततस्तदनन्तरं भगीरथे गोकणाख्यसिद्धक्षेत्रमासाय तपस्यति तपश्च- 
रति सति। देवग्रसादार्थमिति भाव: । “कर्मणो रोमन्थतपोश्यां वर्तिचरो:” इति 
क्यच्। दया निरवधिपरदुःखंग्रहणेच्छा तस्या निधि: । दयाससुद्र इल्यर्थः | देवो 
गोकर्णेश्वरो देवापगां सुरनदीं वोहुं शिरसा धारयितुमन्वमंस्ताज्ञीकृतवान् । अज्॒द्ात्त- 
लादिट्प्रतिषेघ: ॥ ८ न न मा मम 8 2 

१: अस्य पूवैम् पितृन्विधातुं सुपतीन्विद्थे मतिसान्मतिम्” इति क्रचित्याठ 



६० चम्पूरामायणम् । 

अध गद्गावतरणं चतुर्भि:ः कोकेः कुलकेनाह--- 

अथ बवीचीचयच्छन्नदिगन्तगगनान्तरा । 
शशाह्गशहूसंभिन्नतारामोक्तिकदन्तुरा ॥ ७८ ॥ 

अथेति । अथानन्तरं वीचीचयैस्तरंगपरम्परामिरछन्नमाच्छादितं द्गिन्तगगना- 
न्तरं नभोडन्तरालं च यस्या: सा | शशाडुूश्वन्द्र एव शह्नस्तेन संभिन्नानि संगतानि 
तारा नक्षत्राण्यवे मौक्तिकानि मुक्तामणयरद्दन्तुरा व्याप्ता । 'दन्त उन्नत उरच्? इत्यु- 
रचू | नक्षनम्ृक्षे भ॑ तारा इत्यमरः | रूपकालंकारः ॥ 

तरंगाकृष्टमार्तेण्डतुरंगायासितारुणा । 
फेनच्छन्नखमसातकझ्ञमा्गणव्यग्रवासवा ॥ ७९ ॥ 

तरंगेति । पुनस्तरंगेराक्ृष्ठामार्गप्रवर्तिता ये मार्तैण्डतुरंगाः सूर्यरथाश्रास्तैरायासितः 
पुनानिजमार्गप्रवतेनक्केशवान्क्ृतो 5रुण: सूर्यसारथियेस्थाः सा । 'सूर्यसूतो5रुणो इनूरु:” इ- 
त्यमरः । तथा फेनैडिंण्डीरमण्डलेइछन्न आच्छादितो यः स्वमातह ऐरावतस्तस्थ मा- 
गंणेडन्वेपणे व्यग्र:ः संभान्तो वासवो यस्था: सा । 'डिण्डीरोडब्धिकफः फेन:” इत्यमर- 
शेषः । ऐरावतस्थ झुश्नल्लेन विविच्य गृरहीतुमशक्यलादिति भावः । अत एवं सा« 

मान्यालंकारः । सामान्य ग्रुणसाम्येन यत्र वस्लन्तरैकता” इति लक्षणात् ॥ 

आविः्शाखाशिखोन्नेयनन्दनद्रुमकर्षणा । 
एकोदकनभोमागदिद्यूढद्वसेश्वरा ॥ <० ॥ 

आविरिति। पुनराविभूताभिः प्रद्यक्षामिः शाखाशिखाभिः पह्मवपुष्पादिभिरभित्य- 

झ्करुभेयमनुमेयं ननन््दनद्रमाणां मन्दारादिपुरंद्रोयानतरूणां कर्पणं विलेखनं यस्याः सा । 
अनुमानप्रकारस्तु--हय॑ मन्दाकिन्याकृष्टनन्दनद्वमा भवितुमहति । तत्पुप्पपल्रवकी- 
लितलात् । या नव सा नव॑ यथा गोदावरीति केवलव्यतिरिकी । अथवा आविर्भूताभिः 
शाखादिखाभिः शाखाग्रेसन्नेयमभ्यूहनीयं नन्दनद्ुमाणां कर्पषणमाकर्षणं यस्या: सा। 
प्रकाण्डानां जलनिममलात् । संलक्ष्यमाणशिखामात्रोट्पेक्षणीयनन्दनद्रुमोत्पादिकेत्यर्थ: । 
तथा एकोदकः केबलजलछाछ्ठतो नभोमार्गों यस्थाः सा अत एवं दिझ्यूढो दिग्भ्रान्ति- 
मान्दिवसेश्वरः सूर्या यस््या: सा तथोक्तेति कृतबहुब्रीद्योविशेषणयोमिथो विशेषण- 
विशेष्यभावविवक्षायाम् । विश्येपणं विशेष्येण बहुल्म! इति समासः । यद्वा--एको- 
दकः केवलजलप्रायो यो नभोमार्गलस्मिन्दिल्यूढो दिवसेश्वरो यस्थाः सा। अथवा ए- 
कोदका जलप्रचुरा नभोमार्गों दिशश्ष यया सा एकोदकनभोमार्गदिकू । अत एवं 

मूठों मन्दरसिमिर्दिवसेश्वरो यया सा तथोक्तेति व्यस्तसमासो वा ॥ 

१. दशास्ि! इति पाठ:, 



बालकाण्डम् |. द्शु 

 आवतैगतेसंआ्रान्तविमानफुवविप्ववा । 

नींठडजीमतशेवालकृतरेखाहरित्तटा ॥ <१ ॥ 

* आवर्तेति | पुन--आवतो अम्भसांभ्रमास्त एवं गतो: ग्रद्रास्तेष्ु संआ्रान्ताः प- 
रिप्रममाणा ये विमाना व्योमयानानि तेषां छ्लुवविष्ठुवा उन््मजननिमजने यस्थाः सा 

तथोक्ता । 'स्थादावर्तोअम्भसां श्रम: । व्योमयानं विमानोड्सत्री! इत्यपि चामर: । 

अथवा विमाना एव प्लुवा उड़पानि तेषां विज्लवो विशिष्टप्रवनं यस्यां सा । उड्डपं तु 
प्ुवः कोलः” इत्यमरः । तथा नीलजीमूता नीलमेघास्त एव शैवालानि तैं: कृता विर- 
चिता रेखा: श्रेणयो येषां तानि तथोक्तानि हरित्तटानि द्क्कूलानि यया सा तथोक्ता । 
निजवेगासहिष्णुतया मेघानां दिक्कूलनिलयाच्छेणीभूतमेघव॒त्कृतदिगन्तेत्यर्थ: । 'जल- 
नीली ठुं शैवा् शैवल.” इत्यमरः । जीवनस्थ मूतः पुटबन्धी जीमूत इति वि- 
ग्रह: । प्रषोद्रादिलात्साधु: । रूपका्ंकारः ॥ 

अवलेपभराक्रान्ता सुरछोकतरंगिणी । 
पपात पावेतीकान्तजदाकान्तारगहरे ॥ <२ ॥ 

अवलेपेति । अवलेपो गर्व: स एवं भरो भारस्तेनाक्रान्ताधिष्टिता । मदीयवेगस्य 
को वा सोढेति समुत्पन्नमहागर्वेत्यथेः । 'अवलेपस्तु गर्व स्याक्ेपने दूषणेडपि च” इति 
विश्वः । सुरलोकतरंगिणी मन्दाकिनी पावेतीकान्तस्त्र धूजटेजेंटाकान्तारं जठागहनं 
तस्य गहरे महाकृहरे पपात । आवहदित्यर्थ: । भाराकरान्तस्थ पतनं युक्तमेवेति 
भाव: ॥ 

अलूब्धनिगेंमा शंभोः कपर्दादसरापगा ! 
दधो दूवोशिखालमतुषारकणिकोपसाम् ॥ ८३ ।॥ 

अलूब्धेति । अमरापण मन्दाकिनी शंभोः कपद्दाजटाजूटात् । “कपर्दोंड्स ज- 
डाजूड:' इत्यमरः । अलब्धनिर्गमाआप्तवहिःप्सारा सती । तह्र्वनिर्वापणकृत्यसंर- 
म्मेण शंभुना तथाकृतल्लादिति भावः । दूवोशिखायां दूर्वाग्रे लम्ना संसक्ता या तु- 
पारकणिका हिमबिन्दुस्तदुपमां तत्सादइ्यं दधों घतवती । तथाह्यत्पतयालक्ष्यतेलर्थः । 
कतुमकतुमन्यथाकतु समर्थस्थ भगवतः शंभोः कि दुष्करमिति भाव: । 'तुषारसखुहिनं 
हिमम्” इत्यमरः । उपमालंकारः ॥ 

अद्दष्टा तां नंदीं तन्न तुष्ठाव परमेश्वरम् । 
. भगीरथो विधेः क्रोयोत्परिक्षीणमनोरथः ॥ <४ ॥ 

अदछ्लेति । भगीरथस्तत्र, धूर्जटिजटागहरे ' तां नदीं मन््दाकिनीमदट्टानवलोक्य 

१, लेखा? इत्ति पाठः, २.. मण्डल? इति पाठ:. 
च० रा० ६ 



६२ चम्पूरामायणम् । 

विधे: क्रर्याईवपष्राप्तिकुल्यात्परिक्षीणफ: अणछो मनोरथो गज्गावतरणरूपो यस्त्॒ स त- 
थोक्तः सन् परमेश्वरं महादेव तुआव स्तुतवान्। गद्गायाः पुननिर्गमनार्थमिति भावः ॥ 

गड्जा सप्ताकृतिजीता न््यपतद्धरमूंधेनि । 
तेन स्तुद्या प्रसन्नेन क्षिप्ता बिन्दुसरस्यपि ॥ ८५ ॥ 

गद्केंति | स्तुत्या मगीरथकृतस्तोत्रेण हेतुना प्सन्नेन प्रसादमधिगतेन तेन परमेश्वरेण 

क्षिप्ता प्रेरिता गद् सप्त आकृतयः ख्लोतांसि यस्या: सा तथोक्ता जाता सती । एक- 

घारासंपातेन हिमवान्न सहेतिति मल्ला सप्तमिः अवहिः ग्रन्गत्ता सतीत्यथ:। घरतीति 
धर: पर्वबतः । हिमवानित्यर्थ: । पचायच् । अहार्यधरपर्वता:? इत्यमर: । तस्य मूर्थनि 
शिखरे न्यपतत्मथमं पपात । अथ विन्दुसरसि विन्दुसरोनामककासारविशेषेडपि न्यप- 

तत। अन्रेंदं रामायणविरुद्धम्। तत्न--“गगनाच्छेकरशिरसि ततो घरणिमाश्रिता इत्याव- 

न्मात्रस्सेव कथनाद्विमवन्मूति पातस्याकथनात। तथा च न्यपत्तद्धरमूथ॑निइति पदविभार्ग 

कला व्याख्याने5सांगत्यपीनरुक्तयदोपापत्ते: । अतो यथाश्रुतमेव युक्तमित्युत्पश्यामः । 
विरोधपरिद्ारस्तु--शिरः शार्व स्वगीत्पश्॒पतिशिरस्त: क्षितिधरम” इति भर्तृहरि 
वबचनात् । पराणान्तराच्यापि नेयमित्यलमतिप्रसब्नेन । गन्ञा सप्ताकतिजाता न पर 

हरमूर्थनि” इति पाठे गद्गा हरमूर्थनि परं सप्ताकृतिन जाता । अपि तु स्व॒त्या असन्नेन 
परमेश्वरेण बिन्दुसरस्यपि क्षिप्ता सती सप्ताकृतिजाता । सप्ता जटठायुक्ता आहकृ- 

तिर्यस्था: सा इत्येकत्र, अन्यत्र ठु सप्तश्रकारा आकृतयः स्वरूपाणि यस्या: सा तथों 
कऊेत्यरथः । अलंकारस्तु विरोधाभासः केपानुग्राणित: | एवमथथेकल्पने न को5पि दोष 

डइति प्रतिभाति ॥ 

तासु प्राची गतास्तिस्नस्तिस्रः प्राचेतर्सी दिशम्। 
अन्या पितृक्रियोद्यक्तमगीरथपंथानुगा ॥ <६ ॥ 

तास्चिति । ताठ सप्तठ गद्गउ तिल्रो छादिनीग्रश्नतयों गद्ा: आचीं पूवदिशं प्रति 
'गता; । लिक्ष:ः सचक्षःप्रश्षतय: प्राचेतसी बारुणी दिशम। प्रतीचीमिद्यथः । गताः । 
अन्या अवशिष्टा सप्तमी गद्टा पितृक्रियायां पितृतर्पण उद्युक्तस्य भगीरथस्य । भगीर- 

अस्य पनन््याः भगीरथपथः । ऋकपूरव्यू:-” इलादिना समासान्तः | तमनुगच्छल- 

सुख्य यातीति तथोक्ता । जातेनि शष; ॥ 

सैपा भागीरथी जह्ोः सन्नक्षेत्र समाबव्रणोत् । 
तां स पीखा ततः शानन्तो जहाँ श्त्रेण बना ॥ ८७ ॥ 

सेति । सपा भागीरथी भगीरथस्थापलं सत्री गद्ा जबोमुने: सब्क्षेत्रं यज्ञवाट् 
भअमाउगात्समस्लादबतबता । तत आवरणानन्तर स जब्सा गहा ं पीला निजसतच्र 

१, 'मूर्थतः इति पाठ, ३. 'रथानुगः इति पाठः, 
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क्षेत्रावणजनितकोपानिपीय तत्तः शान्तो भगीरथकृतस्तुआ प्रसन्नः सन् श्रोत्रेण वर्त्म- 

ना श्रोत्रूपेण मार्गेग जहौ ततद्याज ॥ ४ 

- तया तदिन्या जाहृव्या प्रापयन्निदिवं पितृन् । 
भगीरथः पुरं प्राप परिप्णेननोरथः ॥॥ <<८ ॥ 

तयेति | भगीरथस्तया जहोरपत्येन जाह॒व्या उक्तरीजद्या | तस्थापि जनकबादित्थ 
निर्देश: । तटिन्या गड्या पितृन्कापिछानलभस्मीकृतान्सौसतेयांखिदियं खर्ग ग्रापयत् । 
गड्गां पाताल नीला भस्मीकृतानिपितुखयाप्ठाव्य तत्संस्कारजनितपुण्यात्स्गैलोकनि- 

90०. प |. ४ आप्रोत्तेण्येन्त ःे इत्यादिनाणिकतु वि अर 

वासिनश्वकारेत्यथः- न्तात्कतेरि लड़ । “गतिबुद्धि-! : कमे- 
खम् | ततः परिपूर्णमनोरथः सन् पुरीमयोध्यां आप ग्राप्तः 0 

अथ दाशरथिराकर्णितभागीरथीकथस्तां सरितं विछब्थ विशार्ला 

विलछोक्य पुरी कस्येयसिति गाधिनन्द्नमप्रच्छत् । 
अशेति । अथानन्तरमाकणिता विश्वामित्रम्मुखाच्छृता भागीरथ्याः कथा उपा- 

ख्यानं येन स तथोक्तो दाशरथिः श्रीरामस्तां सरितं भागीरथीं विलइ्य तीला ततो 
विशाल विशालाख्यां पुरीं विलोक्य इये परिद्श्यमाना पुरी कस्य राज्ः संवन्धिनी- 
सेब गाधिनन्दन गाधितनयं विश्वामित्रमणन्च्छत्यूट्वान । 

सो<5प्येवमवोचत् । 

स गाधित्तनयो5प्येवं वक्ष्यमाणप्रकारेणाबोचद्कथयत्। 
तदेव विद्वणोति-- (8 

पुरा खलु खुराखुराणां सुधानिमित्त मिथोविरोधे प्रद्नत्ते मार्यां बि- 
श्वरमोहिनी विश्वरूपः प्रदर्य देतेयनिधर्न शतधारपाणिना कारयामास | 

पुरेति ] पुरा खल पूवेकाले । खल॒शब्दो वाक्यालंकारे | “निषेघवाक्यालंकारजि- 

शासानुनये खलछ! इंत्यमर: । सुराश्चासुराश्व सुरासुराः । 'एपां च विरोध: शाश्रतिकः” 
2 आ७ . के [० इति नेकवद्धाव: । 'एपां कार्यत एवं विरोधः, गोव्याप्रादिवन्न शाश्वतिक:”? इत्याहु: । अ- , 

थवा झुरैः संगता अझुरा इति मयूरव्यंसकादिल्वात्समास: | उत्तरपदलोपश्व | न तु 
सराश्वासराश्वेति इन्द्र: । अन्न हि 'एपां च विरोधः शाश्वतिकः” इत्येकवद्धावः स्थात् | 
तेर्षा सरासराणां देवदानवानां सुधानिमित्तम् | सुघालामाथैमित्यथः । मिथोविरोधे- 
उन्योन्यबेरे अबृत्ते ग्रसक्ते सति विश्वरूप: अ्पश्नखरूप: । अथवा विश्वानि विश्वरक्षणत- 
त्पराणि रूपाणि मत्स्यकूमोद्रवतारा यस्थ स विश्वरूपः श्रीसन्महाविष्णु: । विश्वमोहिनीं 
जगन्मोहनजननीं मायाम्। योषिदाकृतिमिलयर्थ: | अद्र्य दर्शयिल्ला। अन्योन्यवैरदाव्यो- 

१. आपस्य इति पाठः. २ पुरी विकोकयन्” इति पाठः, _ 
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पादानेन दैतेयानिन्द्रेण घातयितुं मायायोपिद्रपेण खयमाविभूयेद्यर्थ: । शतधारपाणि- 
भेन्द्रेण । देतेयविद्लनसमथसाधनसंपन्रयोतनाथे शतधारपाणिनेट्युक्तम् । शतधारं 
पाणों यरस्थेति विग्नह: । प्रहरणार्थेस्यः परे निष्टासप्तम्यो भवतः” इति सप्तम्यां परनि- 
पात: । दिल्ला अपल्यानि पुमांसो देतेया: । 'छ्रीस््यो ढक! इति ढक । तेपां निधर्न 
नाश कारयामास । न चैतत्याहुणिकहस्तेन सवेमारणम् , किंतु कपटनाटकसून्रधारो$र्य 

निजमायावचित्यग्रकटनार्थमित्थ॑ कृतवानित्यवगन्तव्यम् । 'हकोरन्यतरस्थाम्” इत्यणि- 
कठे: शतधारपाणे: करमलविकल्पल्लात्तरणलम् 0 

ततः कि जातमिलद्यत्राह--- 
4५ तिवेलमेन्य । रु तेपां जननी दितिरतिवेलमंन्यु: शतमन्युशासन कमपि पुत्र 

लब्धुकामा पत्युमीरीचस्य वचनारत्कैंशप्रवे खुचिरं तपश्चचार । 
तेषामिति । तेपां दैतेयानां जननी माता दितिरतिवेलमन्युः पुत्नविनाशा- 

त्समुत्पन्नोत्तटकोपा अत एवं दतं मन््यवः क्रतवों यस्य स शतमन्युस्त॑ शास्ति 
शिक्षतीति शतमन्युशासनम् । इन्द्रहन्तारमिह्यर्थ: । कर्तरि ल्युट् । 'मन्युः कोघे 
करती दैन्ये” इत्युभयत्नापि विश्व: | कमप्यनिवोच्यवर्ू पुत्रं॑ लब्धुकामा आधुकामा 
सती । 'तुं काममनसोर॒पि” इति तुमुनों मकारलोप:ः । पत्युः भरतुः। 'पत्ति: समास एवं! 
इति घिसंज्ञाभावः । मारीचस्थ मरीचिबत्रह्मपुश्नस्य कदयपस्थ वचनादाज्ञावचनात्कु- 
शप्ठवे विशालाया: प्वैस्थाने तपोवने छुचिरं वहुकालं तपश्चचार | ब्रतनियमोपवासादि- 

रूपकर्माचरणतत्परा वभूवेल्यर्थः ॥ 

तदन्विन्द्रोडपि तततिक्रियां चकारेय्याह--- 

तां कैतवेन शुश्रूपमाणः शतधारपाणिः पादकलछितर्कचकलछापा- 
मापन्ननिद्रामपविद्नेति निर्वेण्योचगाहिततदीयजठरः सप्तथा गरभ निर्सि 
निजेगाम ।॥ 

तामिति । शतधारपाणिवज्हसतः । एतच्च विशेषणं भाविकायोपयोगार्थम्ति- 
ल्ब॒गन्तव्यम् । शतधारपाणिरिन्द्र: केतवेन सति रन्प्रे गर्म निर्मत्सामीति कपटेन ता 
दिति झुश्नपमाणलत्तत्कालोचितेरुपचारें: सेवमान: सन् पादयो: पादस्थाने कलितो 
निश्षिप्त:ः कचक्रलापः केदपाशों यया ताम | 'पाश: पक्षथ्व दस्तश्व कलापार्था: कचात्परे! 
इलमरः । तथैवापन्ननिद्रां प्राप्तखापाम् । शब्यायां शिरस्थाने पादी पादस्थाने शिरः 
कला निद्राणामिलर्थ: | एतच्छास्ननिपिद्धमिति भाव: । अत एवं तामपबिन्राशुचि- 

रिलि निर्वेश्योबलेक्य । “निर्वर्णनं तु निध्यान दर्शनाठोकनेक्षणम! इत्यमरः । अवगा- 

१. तिपां तु! दइति पाठः, २. अभ्युपगतमन्यु: दति पाठः, ३. मरीचे:? इति पाठ, 
४* कुशछुवने! इति पाठः, ५. शुशक्षममाण: शक्र इति पाठः, ६. 'केश' इति पाठः- 
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हिततदीयजंठरः भ्रविष्टदेतिकुहर: सन् गर्भ पिण्ड सप्तथा सप्तमिः अकारै: । 'प्रका- 
रवचने थाल्ू? । निर्मि्य विदार्य निर्जेगाम निर्मेतः । जठरादिति ज्ञेष: | अपवित्रेत्यन्न 
अपवितन्रासिति कर्मत्वे वक्तव्ये निपातेनेतिशब्देनाभिहितत्वान्न द्वितीयेत्युक्तम् । 
एबसमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ 

दितिरपि विद्तितनयबुृत्तान्ता तान्यपि खण्डान्याखण्डलेन सप्त- 

मरुत3 कारयिल्ा त्रिविष्टप प्रविष्ठा । 
दितिरिति । इन्द्रनिगेमनानन्तराथंकोडयमपिशब्दः । विदितो ज्ञातस्तनयस्य 

गर्भस्थस्य इत्तान्तो विच्छेदनरूपवार्ता यया सा तथोक्ता सती तानि सप्तसप्तसंख्या- 
कान्यपि : खण्डानि गर्भशकलान्याखण्डलेनेन्द्रेण सप्तमरुतो वाताभिमानिनीर्देवता: । 
आवहादीनां सप्तानां मरुतां स्थानपालानित्यथः । कारयिला तृतीय विष्टर्प॑ खर्ग प्र- 
विष्वा। आवहादीनां नामानि-आवह: प्रवहश्चेव संवहश्रोद्वहस्तथा । विवहाख्य; परीवाह: 
प्रावह इति क्रमात् ॥ सप्तैते मारुतस्कन्धा महार्षिभिरुदाहता: । आवहो वतैयेद्वायु- 
भेघोल्काइश्विद्युतः 0 वर्तयेत्रवहश्चापि तथा मार्ताण्डमण्डलमू । संवहो मारुतस्क- 

न्धस्तथा शीतांशुमण्डलमू ॥ वर्तयेदुद्टहश्चापि तथा नक्षत्रमण्डलम् । पश्चमो विवहाख्य- 
स्ठु तथैव अहमण्डलम् ॥ सप्तर्षिचक्र खग्गज्गों पष्ठ: परिवहस्तथा । परावहस्तथा वायुवे- 
तेयेद्रृवमण्डलम्् ४ इति ॥ 

अस्तु तहिं । ततः किमिल्याशइ्डय ग्रश्नस्योत्तरमाह-- 

ततः । 

तत इति । ततो दिते: खर्गप्रवेशानन्तरम् ॥ 

अलस्बुसायामिक्ष्वाकोजोत्तः कश्विन्सहीपतिः । 
विशालेति खनाम्रात्र विशाल्ां विदधे पुरीम् ॥ 4९ ॥ 

अलम्बुसायामिति। इशक्ष्वाकोर्युष्मद्वंशकूटस्थाद्ाज्ञो 5लम्बुसायाँ अलम्बुसाख्यायां 
निजभायौयां जात उत्पन्न: कश्विन्महीपतिविशालो नाम राजा । अन्न कुशछ्लवे 
स्वस्थ यन्नाम विशाल इत्ममिधानं तेनेव । अद्धितामिति शेषः। अत एवं विशालेति नाम्ना 
असिद्धां विशालां विस्त॒ता पुरी विदधे निर्ममे। वे: शालच्छ्टटचौ” इति शालच्प्रद्ययः । 

विशालनिर्मितत्वमेव विशालापदप्रदृत्तिनिमित्तमिलथेः 0 

.. तदनु तद्गास्तव्येन खुमतिनाम्ना नृूपतिना कृतातिथ्यः सराजपुत्रो 
भसगवान्विश्वामित्रस्तत्र निशीथिनी नींखा मिथिरां प्रति प्रस्थितः प्रत- 
पसामत्तमस्य गोतसस्याश्न्स प्रदश्य तदारानषक्तां. कथामित्थमकथयत्त् ।! 

“कदना? इति पाठ « विशाल: खेन नाम्नात्र” इति पाठ:. ३. “'सराजपुत्रों 
विश्वामिन्न:” इति पाठ:, न् 
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तदन्विति । तदल विशालानगरीइत्तान्तकथनानन्तरं भगंवान्पूज्यो विश्वामि 
भस्तस्यां विशालायां वसतीति तद्वास्तव्यः तन्न चसन । 'वसतेस्तव्यत्कत॑रि णिनच्चा इति 
कतेरि तब्यप्रतयो बइद्धिश्व । तेन सुमतिरिति नाम यस्य तेन सुमतिनाम्ना नृपतिना 
राज्षा कृतातिथ्यो विहितातिथिसत्कारो राजपुत्राभ्यां रामलक्ष्मणाध्यां सह सराजपुत्र 
सन् तन्न विशालायां निशीधिनीं रात्रिमू । निशा निशीधिनी रात्रि: इल्ममरः। 
नीला गमयिला मिथिला विदेहनगरीं प्रति प्रस्थितः सन अतपसामुत्तमस्थ महात- 
पस्विप्रवरस्य गौतमस्य मुनेराध्रम॑ तपोचन अदईर्य तस्य गौतमस्य दारा भायोहल्या 
तत्यामनुपक्तां तदनुबद्धां कथासुपाख्यानमित्थमनेन प्रकोरेणाकथयत्कथयामास ॥ 

तदेव विद्वणोति--- 

अन्नागमद्गनोतमधसेदाराननायेजप्टेन पथा महेन्द्र 

सच ऋधा निद्नंपर्ण बृषाणं भायोमदर्यां च मनिश्चकार ॥ ९० ॥ 

अन्नेति । अन्नाश्षमे महेन्द्रोष्नारयजुटेनासाधुजनाचरितेन पथा । कित्तवमार्गेणे 
सर्थ: । गीतमस्प धर्मदारान्धर्मपत्नीमहल्याम् । 'दाराः पुंसि च भूम्न्येव! इल्यमिधा- 
नात् । अगमद्राम्यधर्मण संगतवान् | गमेलइ । . पुपादिल्लाइ्लेरआदेश: । स मुनिर्गाति- 

मश्व कुधाहल्याजारलजनितक्रोघेन श्पाणं महेन्द्रम् । 'वासवो' इन्नहा शृपा” इत्ममरः। 

निर्रेषणं विगताण्डकोशम् । 'सुप्कोडण्डकोशो ब्रप्रण:” इत्यमरः | तथा भायीमहल्यां 
चादब्याम् । पूर्वरूपपरित्यागेन पापाणभावमापन्नामिल्यर्थ:। चकार तथा शशाप । उप- 
जातिद्त्तम् ॥ 

दापान्तं कथयति--- 

वनमेतद्गते रामे शापान्मुक्ता भविष्यसि । 
इत्युक्ट्था गौतमः पत्नीं हिंमाद़िं तपसे ययो ॥ ९१. ॥ 

चनमिति । रामे श्रीरामचन्द्र एतद्बनमेतदरण्यं गते प्राप्ते सति शापात्पापाणभाव- 
निबन्धरुपान्मुक्ता भविष्यसि । श्रीरामचन्द्रपदारविन्दरज:कणस्यर्शादेव मच्छापपरि- 
आनन््ता पापाणसावाबस्थां विहाय निजयरीर॑ प्राप्ससीलथ: । इसनेन प्रकारेण गौतम: 
पत्नीमहस्यां अत्युक्ला तपसे तपश्चर्यार्थ हिमादिं थयी प्राप ॥ 

इत्यं बिदितबृत्तान्ते देवतानां गणें तदा । 
पितणां प्राभवाद्टभे मेंपस्थ बृपर्ण दपा ॥ ९२ ॥ 

इन्थामाते | ह्थमनेन ग्रकारेंण देवतानां गणेष्स्यादिदेवसद्ले विदितदृत्तान्ते गी- 
नमदापादिस्टों निर्बष्णोड्मूदिति विज्ञातवत्तान्ते “सति तदा तस्मिन्समये बद्रपेस्द्रः 
पिलृ्णां पिवदेवतानां आभवान्माहात्म्वान्मेपत्थ हृविप्रेन कल्पितस्थेडकाख्यपशुविशे- 

१. कद्धल्ततो इनि पाठः. २, '"ततो? इति पाठ:. 
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पस्य बृषणं लेसे प्राप। मेषदृंषणं छित््वेतद्ृपणस्थाने योजयाग्रासरित्यथ: । .ञत एव 
मेषद्ृषण इन्द्र: -.इति छोकवेदयोः असिद्धिः । 'ेण्ढ्रोरश्नोरणोर्णायुमेषइृष्णय एडके? 

इत्यमरः ॥ 

तंदेनामेनसों मक्तां प्रतिग़हात गौतमः 

इति तस्थाश्रमं भेजे साके रामेण कोशिकः ॥ ९३ ॥ 

दिति। तत्तस्मात्कारणाद्नौतम एनसो महेन्द्रसंनोगजनितपापान्म॒ुक्ताम् । यु- 
ध्मत्पादरजोमहिमन्नेति शेषः । एनामहल्यां अतिगह्नातु पुनः खीकरोतु । इति। उक्लेति 
शेष: । इतिनेव गम्यमानार्थल्वादप्रयोग: । अयोगे वा पौनरुत्तयमित्यालुंकारिकाः । 
कौशिको विश्वामित्रो रामेण साकं॑ तस्य गौतमस्थाश्नमं भेजे आप ॥ 

: दुःखे खुखे च रज एवं बभूव हेतु- 
.. स्ताहग्विधे महंति गोंतमधसेपह्याः । 

: यस्माह्ुुणेन रजसा विक्ृतिं गता सा 
'रामस्य पादरजसा प्रकृति प्रपेदे ॥ ९४ ॥ 

े *ख इति | ताइग्विधे ताहक्प्रकारे । अनिवोच्य इत्यर्थ:। महत्यनल्पे च गौतम- 
घर्मपत्न्या अहल्याया दुःखे पाषाणावस्थाजनितकछेशे सुखे पूव॑रूपग्राप्तिजेनितानन्दे च 
विषये रज एवं रजोगुणो रेण्ुश्व। एवकारोडवधारणार्थकः । हेतु: कारणं वभूव । कुतः 
यस्मात्कारणात्सा गौंतमधर्मपत्नी भुणेन ग्रुणरूपेण रज़सा । रज़ोगुणनेत्यर्थ: । विक्ृर्ति 
गता पाषाणावस्थाविकारं ग्राप्ता । तथा रामस्थ श्रीरामचन्द्रस्म पाद्रजसा चरणरेणुना 
प्रकृतिं पूविरूप अपेदे । श्रीरामचन्द्रचरणारविन्द्रज:संपर्कोत्पाषाणल्ल॑ विहाय निजा- 

कृति प्रापेत्यथः.। “अथो  रजो गुणे रेणावा्तवे च” इति नानाथ्थरत्लमाला | रज इति 
केवलप्रकृतगोचरः छेषोलंकार: | यद्यपि पूवेमदश्यां चकारेत्युक्तम्, नतु पाषाणावस्थाम् , 
तथा “विकृतिं गता अ्रक्षतिं पपेदे” इत्यनेन पद्मपुराणोक्तपाषाणावस्था सूच्यते | तथा च 
पात्रे--सा ततस्तस्य॒ रामस्त्र पादस्पशोन्महात्मन: । अभूत्सुरूपा वनिता समाक्रान्ता 
सहाशिला ॥ इति । गुहेनाप्युक्तम--'क्षालयामि तव पादपइ्जे नाथ दारुदषदोः किस- 
न्तरम् । मानहुषीकरणचूणणसस्ति ते पादयोरिति कथा अथीयसी ॥ इति । महानाटके- 
>प्युक्तम---'शिला कम्प॑ धत्ते शिव शिव वियुद्धे कठिनतामहो नारी च्छायामयत्ति - 
'वनितारूपमयते । वदल्येव॑ रामे विकसितसुखी वल्कलमुरःस्थले ध्रल्ला बध्वा. कच- 
भरमुद्स्थादषिवधू: ॥” इति। अन्यत्न गौतमेन च--परदकमलरजोमिसुक्तपाषाण- 
देहामलभत यद्हल्यां गौतमो धर्मपत्नीम् । त्वयि चरति विशीर्णग्राव्णि विन्ध्याद्रिपादे 
कति कति भवितारस्तापसा दारवन्न: ॥? इति । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

१. 'ततः । ढुःखें? इति पाठः.. 



६८ चम्पूरामायणम् । 

तस्मिन्नेहल्यया गौतमेन च ऋृतमातिथ्य विश्वामित्रः सराजपुत्रः 
प्रतिगृह्य मिथिलोपकण्ठभुवि जनकयजनभवनमभजत । 

तस्मिल्निति । तस्मिन्नाश्मे विश्वामित्रोइहल्यया गौतमेन च कृतातिथिसत्कारं 
सराजपुत्र: भीरामलक्ष्मणसहितः सन्प्रतिश्य खीकृत्य मिथिलोपकण्ठभुवि विदेहनग- 
रान्तिकप्रदेशे जनकस्य यजनभवनं यज्ञशालाममजत प्राविशत्। “विदेहो मिथिला- 
पुरी । 'उपकण्ठान्तिकाभ्यणाश्यग्रा अप्यमितोड्व्ययम? इति चामरः ॥ 

'तदनु जनकेन विधिवदभ्यचिते तंस्मिन्निमिकुलपुरोधा: शत्तानन्दो 
रघुनन्दनसेवसभापत । 

तदन्विति । तदनु यज्ञशालाग्रवेशानन्तरं तस्मिन्विश्वामित्रे जनकेन राज्षा विधिव- 
द्विध्यईम् । यथाश्ाश्रमिलथः । तदरईम्? इति वतिगप्त्ययः । अभ्यन्िते पूजिते 
सति निमिनाम राजा विदेहानां कूटस्थस्तत्कुलपुरोधास्तद्वंशपारम्पर्यागतपुरोहितः | पुर- 
स्ादेव राज्ञो हितं धत्ते पुरोधा: इति विग्रहः । 'पुरोधास्तु पुरोहित: इल्यममरः । शता- 
नन््दो गौतमपुत्रों मुनी रघुनन्दनं श्रीरामं प्रत्ेवं॑ बक्ष्यमाणप्रकाोरेणासापतावोचत् । 

विश्वामिन्रमाहात्म्यं वक्तुमुपचक्राम इत्यर्थः 0 
तदेव विद्वणोति-- 

आहेदत्तो + 

तिप्नन्क्ष मुनिरगसदसावाश्रमं ब्रह्मसूनो- 
रातिथ्यं तत्र रव्ध्वा निरवधि स्लुरभेः प्राभवादित्यवेत्य । 

सा तेन प्राथिताभृत्तदनु मुनिवरे नाभ्युपेते चकपे 
क्रोशन्ती तां तयैच प्रचुरवलूजुषा कांदिशीको वभूव ॥ ९५ ॥ 

तिष्ठन्निति । असावयमिति हस्तनिर्देशः । मुनिर्मननशीछो विश्वामित्रः क्षत्राई- 
पत्ती क्षत्रवर्णयोग्यव्यापारे। क्षात्राई-? इति पाठे क्षत्रधर्मयोग्यव्यापारे । तिप्टन्चर्तमानः 
सन् । पुरेति शेपः । अद्यसूनोवैसिष्ठस्याभ्रम॑ं तपोवनमगमत्प्राप। आखेटकयान्रायामिति 
शेपः । अथ तत्नाश्नमे निरचधि निर्मेयोदम्। पड़सोपेत॑ चतुरविधमसष्य न्ञपानादिसमृद्धतया 
निर्वक्तुमशक्यमित्यथः । आतिथ्यमतिथिसत्कारं रूब्ध्वा प्राप्प । वसिष्ठक्तमिति शेपः। 
ततः सुरभेः कामबेनो: । 'सुरभिर्गवि च ल्लियाम! इत्यममरः । प्रामवात्सामथ्योदित्येव- 
मंवेद्ध ज्ञाला सा मुरभिसतेन विश्वामित्रेण ग्राथिता मह्ममियं दीयतामिति वसिष्ठमुद्दिदिय 
चयाचिताभूत् । तदनु याज्चानन्तरं मुनिवरे मुनिश्रेष्ठे वसिष्ठे नाभ्युपेते । धेनुं दातुमनद्ठी- 

१, अददल्यया कृत” इति पाठः, २. 'भुवि जात॑ं” इति पाठ:, ३. 'अभ्य्थिते! इति 

पा5:, ४. तस्मिन्कुशिकसुत्ते निमि! इति पाठ:, ५. 'ुरभि” इति पाठ5:, ६. 'सोझ्नेन 
आधितों 5भूत्” इति पाठ: ७, चिकपन्? इति पाठ: 



बालकाण्डम् ॥ ६९ 

कृतवति सतीत्यर्थः | नजर्थस्य नशब्दस्य सुप्झपेति समासः । कोशन्तीमातखरं कु- 

बेन्ती ता घेनुं चकषे बलात्कारेण नीतवान् | ततः अचुरवलजुषात्यन्तवलिष्ठया तया 

बेन्वैव कांदिशीको भयद्रुतो बभूव । महावलसंपन्चकामघेलुविदलितचतुरह्बलः सन्प- 
लायितो5भूदित्यथः । 'कांदिशीको भयद्गुत:” इत्यमर:। तयैवेल्यत्र एवकारो वसिष्ठव्यव- 

च्छेदाथंकः । राजा तपोवलेन न वध्य इति तेनोपेक्षितत्लादिति भावः । तदुक्त॑ श्रीरा- 

मायणे किष्किन्धाकाण्डे--(दुर्लमस्य च धर्मस जीवितस्थ झुभस्थ च। राजानों वानर- 
श्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥ तन्न हिंस्यान्न चाकोशेन्ाक्षिपेन्नाभ्रियं वदेत् । देवमानुषरूपेण 

चरन्त्येते महीतले ॥! इति । खग्धरावृत्तम् । तदुक्ते केदारेण--म्रश्नैयानां त्रयेण ब्रि- 
मुनियतियुता रूग्वधरा कोर्तितेयम” इति ॥ 

एवंभूतो5पि पुनर्युद्धाथमेव ग्रवृत्त इद्याह--- 

बहुशस्तद्वल्चकितस्थ॒तपोबराधिगतविविधायुधघनिगमस्यथ॒भूयो5पि 
सराभानासत्त समारव्धयसमर स्य दिव्यासपरमपरां ब्रह्ददण्डन निरुन्ध- 

जअ्रुन्धतीजानिरवतस्थे । 
बहुश इति । वहुशो वहुप्रकारम् । 'बह्नल्पाथीच्छस्कारकादन्यतरस्थाम्” इति शस्- 

प्रद्यय: । तस्याः कामघेनोवेलाच्छस्तेश्वकितस्य भयसंभ्रान्तस्य । “चकितं भयसंभ्रमम्! 
इत्यमिधानात्। तपसा तपोवलेनाधिगताः भ्राप्ता विविधा बहुप्रकाराश्रायुधनिगमा धल्ु- 
वेंदायस्लविद्या येन तस्य अतएव सुरभिनिमित्तं कामधेनुप्राप्यर्थ भूयः पुनरपि समार- 
रब्धसमरस्पोपक्रान्तयुद्ध(्य । विश्वामित्रस्येति शेष: । दिव्यास्तपरम्पराममानुषास्ल- 
श्रेणि ब्रह्मदण्डेन ब्रह्मेतजोमयेन दण्डेन निरुन्धन्निवारयन्। मोघीकुर्व नित्यथः । अरुन्ध- 
होेव जाया यस्थारन्धतीजानिर्वसिष्ठ: । 'जायाया निड? इति निडादेशः । अवतस्थ 
औन््मुख्येन स्थितवान् । 'समवग्रविभ्य: स्थः”? इत्यात्मनेपदम ॥ 

ततो5यं जातव्यलीकः क्षात्रात्तेजस; परं ब्राह्ममेब महो महीय 

इति निम्।धिद्य तत्सिद्धये दृक्षिणस्थां दिशि तीत्रतरं तपश्चचार । | 
. तत इांते। ततस्तदनन्तरमयं विश्वामित्रों जातव्यलीकः क्षत्रियबले समुत्पन्ना- 
प्रीतिः सन् । अलीकं लग्रियेड्चृते” इत्यमर: | अथवा उत्पन्नदुःखः | “व्यलीकमश्रिये 
इुःखे” इति वैजयन्ती। अतएव क्षात्राद््षत्रसंवन्धिनस्तेजसो बलछात्। 'तेज: ग्रभावे दीप्ती 
च बले” इत्यमरः । परमलमन्तं व्राह्मयं॑ ब्रह्मसंवन्धि महस्तेज एवं महीयो महत्तरम् । 
ग्रशस्तमिति यावत् | इंति निश्चित्य निधोये । तथा श्रीरामायणे-../घिग्वलं क्षत्रियवर्ल 
ब्रह्मतेजोबलं वलम् । एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्ताणि हतानि में |” इति। तत्तसिद्धये 
ब्रह्मतेज:प्राध्यर्थ दक्षिणस्थां दिशि तीजतरसत्युमं॑ तपश्चचार । घोरतरतपोनिष्ठो 
ध्भूदितद्यर्थ: ॥ 

१. सुरमसिनिमित्तं भूयोडपि? इति पाठ:. २, क्षात्रतेजसः” इति पाठ:. 



७० चअम्पूरामायणम् । 

अथ सावित्नः क्षत्रियस्तिशद्धु: सशरीरः खगैसिद्धिसभ्यर्थथमानो 
कप हे 

वासटएन प्रत्माख्यातस्तस्थ पुत्नेसहाद्यादिभिनिवन्धकुपितैदेत्तचण्डालभा- 

वस्तम्नन घशरणमभजत । 

अधेति । अथानन्तरं साविन्रः सवितृवंशोद्धवः क्षत्रिय: क्षत्रकुलप्रसूतः । क्षत्रा- 
द्धः इति घप्रत्मययः। विशेषणद्वयेनापि शहीतापरत्यागले सूच्यते । त्रिशहु॒राजा सश- 
रीरः थरीरसद्दितः सन्नेव स्वरगसिद्धि स्वलॉकप्राप्तिमभ्यथेयमानः: । सशरीर एवाहं 
स्वर्ग यास्थामीति याचमानः सन्निद्यथंः । वसिष्ठेन गुरुणा ग्रद्माख्यातः: सशरीर- 
स्वगैगमनमणशक्यमिति निराकृतः । तथा निवन्धकुप्तियुष्माभिरपि गुरुपुन्नरहं स- 
शरीर एवं स्वर्ग ग्रापणीय इति पुनः पुनर्याच्जानिर्वन्धजनितोपद्रवर्सजातकोपर्महोदय 
आदिययां तेसतस्थ वसिष्ठस्प पुत्रिर्दत्तश्वण्डालभावों यस्त् स तथोक्तः । चण्डालो भवेति 
शप्त: सन्रिख्थः । तमेन॑ विश्वामित्रं तपस्थन्तं शरणमभजत। तत्प्रतिपक्षतयायं मां स्वग 

आपसयिप्यतीति शरणगतो5भूदित्यर्थ: ॥ 
ततः किमत आह--- 

72/३७ ९ » ७ प्र असावपि तन्मनोरथपरिपूर्तये ऋतुमेक॑ प्राक्रमत । 
असाविति । असौ विश्वामिन्नो5पि तस्त्॒ चिशक्कोर्मनोरथपरिपूर्तवे । सशरीर- 

स्वर्गप्राप्तिकृपमनोरर्थ परिप्रयितुमिस्र्थ: | एक ऋतुं आक्रमत । कंचिद्यार्ग परार- 
व्यवानिल्यर्थ: ॥ 

तन्न समागतेपु त्राह्मणेपु जुग॒प्सया ब्रिशक्षोरनागतान्वसिष्ठपुत्रा- 

नय॑ शापेन ख्रभक्षकानकरोत । 

स्तनेति । त्रिशडोः संवन्धिनि तत्र तस्मिन्कती ब्राह्मणेपु ब्रह्मपिष्ठु समागतेषु वि- 

श्वामित्रभयादुपागतेपु सत्मु त्रिशद्रो्डपात् । “जुगुप्साविराम- इब्यादिना पश्रमी जु- 
गुप्सया । शाखान्तरं अविष्टो जातिश्रश्ेब्स्मत्यरिपन्थिनं शरण गतश्वण्डालो3यं यज- 
सानः क्षत्रियश्र याजकस्तस्मात्तत्र गसनमनुचितमित्युत्पन्नमनः: । संकोचेनेलथ: । 

अनागतानसंप्राप्तान्वसिष्ठ सर पुत्नानर्य विश्वामित्र: शापेन श्रमक्षकानकरोत् । यतोषस्म- 
दुपक्रान्तयागं प्रतीर्प्यया न समागतास्त इमे वसिष्ठस्थ पुत्रा: खरमक्षका भवन्त्विति श- 

शापिल्वर्थः ॥ 

तंत्तः ऋत॒भजां वर्गडपि स्वगोदनवतीर्णे। 
तत इति । ततस्तदनन्तरम् । ऋठुं भुज्नत इति ऋतुभुजस्तेपामिन्द्रादिदेवानां 

यर्ग सट्देडपि स्वर्गीदनवतीर्ण जुगुप्सयेवानवतरति । हृविभागान्ण्द्वीतुमिति छशोपः ॥ 

१, प्राथबमानो? इति पाठ:, ९. पूतेये” इति पाठ: ३. कु प्राक्रमत! इति पाठः. 

ब्रिशडयमने इनागतान” इति पाठः, ५. तत्र' इति पाठ 



बालकाण्डम् |: ७१ 

अय॑ महात्मा तपसः प्रभावा- ; 

दारोपयामास दिव॑ त्रिशडुम्। 
हे 7 आय ।० जी 

नीलाम्बरं निहुतराजवेष 

वर्षानिशीथादविशेषवेषम् ॥ ९६ ॥ 
अयमिति | महात्मा महानुभावो5यं विश्वामित्रस्तपस: ग्रभावात्तप:सामथ्योत्रिशहूं 

दिव॑ खरगसारोपयामासारोपितवान। रुहेण्येन्ताहछिट। 'रुह: पो5न्यतरस्ताम्” इति पकारः । 
वगतिवुद्धि-” इत्यादिनाणिकर्तुणों कमेल्म् । कीदशं त्रिशड्रम्। नीलसम्बरं वासो व्योस 
च यस्त॒ तम् । एकन्न चण्डाछाकृतिधारिलादिद्यर्थ: । अन्यत्र मेघावरणजनितान्धका- 
राइतल्ात्। “अम्बरं वाससि व्योम्नि! इति विश्वः | तथा निद्वुत आच्छादितो राजवेषो 
नृपनैपथ्य चन्द्रप्रकाशश्र यस्य तम् । 'राजा प्रभी नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्नियशक्रयो:” 
इति विश्वः । अत एवं वर्षानिशीधात्माइट्कालाधरात्रादविशेषो विशेषरहितों वेषो 
अस्त्र तम् । अरधरात्रतुल्याकारमित्यथः । स्त्रियां ग्रावट स्त्रियां भूम्नि वर्षाःः इति, 'अ- 
धरात्रनिशीथो द्वौ' इति चामरः । क्ेषालंकार: । इन्द्रवज्ाबत्तम् ॥ 

तत्त। । 

अपातयस्खरंमुपाञ्रयन्तं 
संजातमन्युः शतमन्युरेनम् । 

ततो5बलूस्व्यास्य .नियोगशहू 
: छेमे त्रिशडूुगेगने प्रतिष्ठाम्ू ॥| ९७ ॥ 

ठत+ | अपातयदि्ति। ततस्तदनन्तरं शर्त मनन््यवः क्रतवो यसत्र शतमन्युरिन्द्रः _ 
संजातसन्युश्वण्डालं किमिति स्वगेमारोपितवानिति समुत्पन्चकोधः सन्। “सन्युर्देन्य ऋतौ 
क्रुधि' इत्यमरः । स्वगसुपाश्रयन्तं अ्विशन्तसेनं त्रिशद्भमपातयत्पातयामास । ततो- 

अनन्तरं प्रिशहुः । पतमान इति शोपः। अस्य गहात्मनो विश्वामित्रस्थ नियोगशई लम- 
अब तिपष्ठेद्याश्ारूपालम्बनयश्टिविशेषमवलम्ब्यावष्टरभ्य गगने ग्रतिष्ठां स्थिति लेसे 

आप । एतन्नियोगावलूम्वेनान्तरिक्षे स्थितोडभूदित्यथ: । महात्मानः किंवा कर्तु न शक्कु- 
बनन््तीति भाव: । उपजातिद्ृत्तम् ॥ 

तता गाबाणराणप्राथन्या परित्यक्तभुवनानतरनिसमोणकर्माणं तन्र 

तपःप्रत्यहः प्रत्युक्धत इते पश्चिमायाँ दिशि पृष्करे पष्करू तपश्चरन्त- 

सममुमम्बरीषयज्ञपशुविनाशप्रायश्रित्ताथ वहीमिगोंमिः कला नरपशतां 

नीयमानस्तावहचीकस्य सध्यसपृत्रः शुनःशेप) शरणम्याचत | 

१, 'सर्वंगीचोणगणे” इति पाठ:. 



छ्र चस्पूरामायणम् । 

तत इति । ततज्निशज्लोगेगनअ्तिष्ठापनानन्तरं गीवोणगणपग्रार्थनया पुरंद्रादि- 
बृन्दारकबृन्दयाच्नया-परित्यक्त विरूष्ट भुवनान्तरनिर्माणकर्म स्वगीन्तररचनेव कमे येन 
'तं तत्र दक्षिणस्यां दिशि। तपःअत्यूहस्तपोविन्नः । विप्नोइन्तराय: प्रत्यूह: इत्यमरः । 
अल्युद्धतः संजात इति पश्चिमायां दिशल्लि पुष्करे तीथ्थविशेषे पुष्कल॑ समर्भ 
तमश्वरन्तममुंविश्वामित्रमम्वरीपस्य महाराजस्थ यज्ञपञ्चविनाशे निमितते आ्यश्रि- 
त्ार्थ आयश्वित्तं नाम ग्रारब्धकर्मोपजनितदुरितनिराकरणाथेमवर्यकर्तव्यकम- 
विशेषः, तदर्थ वह्वीमिरनेकासिः । शतसंख्याकामभिरित्यर्थ: । ओतो गुणव- 
चनात्? इति डीपू। गोभिमूल्यभूतामिः कीत्वा णहीत्वा नरपश्ुतां नीयमानः । तत्या- 
यथित्तत्म नरपशोनिवर्लल्ेन विधिवोधितत्वादेति भावः । तावत्तदानीम्वचीकस्य 
ऋणीकनामन्न: कस्यचिद्रिद्रत्राह्मणगस्थ झुनःशेप: शुनःशेपनामा । झुन इव शोपो 

यर्मेति विग्नह: । 'शेपपुच्छलाइलेघु-” इत्यछक् । मध्यमपुत्र:ः शुनःपुच्छः शुनोलाबूल: 

इल्रायदतीयपुत्रापेक्षया मध्यमो5यं पुत्र: । मध्यभवों मध्यम: । 'मध्यान्मःः इति म- 
अद्ययः । 'पिता ज्येष्टरमविक्रेयं माता चाह कनीयसम् | विक्रीतं मध्यम मन्ये राजपुत्र 
नयस्व माम् ॥! इति श्रीरामायणे तेनेवोक्तच्ात्। शरणमयाचत । आपनो 5हम् , मत्पाण- 

संरक्षणं कुरविति प्रार्थितवानित्यथ: । नह्ठ ऋचीको <ये ब्राह्मणः, तत्कथ॑ं स्वद्ग्धो द्रपूरणाय 
पश्चर्थ स्वपुन्नदानरूपं पाप कृतवान् | किंच आत्मा वे पुनत्ननामासि” इति श्रुतेः पुन्न- 
स्पात्मर्पल्ादात्महन्तृल्दोपप्रसद्ाचेति चेत्, सत्यम् | वुभुक्षितस्यास्य तादग्विवेक- 

झज्यलात् । उक्त च--ल्जेत्क्षुघार्ता महिलापि पुत्र भुझ्दे क्षुबर्ता भुजगी स्वमण्डम् । 
बुभुक्षित: कि न करोति पाप॑ क्षीणा नरा नष्टयुणा भवन्ति ॥! अन्यच--अस्प दसग्थो- 
दरस्थार्थ कि न कुवेन्लसांग्रतम” इति । अतस्तथा कृतवानिद्यलमतिप्रसद्वैन ॥ 

ततः कि कृतवान्मुनिरियत आह--- 

'अय॑ भगवात्निजतनयविनिमयेन रक्षितुमेनमुन्मुखः पराझ्युखेभ्य- 
स्तेभ्यो हृ॒विष्यन्दादिभ्यः शापेन वसिप्ठपृत्रद्शां दुखा गाथाद्वयप्रीता- 
भ्यामिन्द्रोपेन्द्राभ्यामम्बरीप॑ शुन/शेप॑ च परिपृ्णमनोरथों कार- 
यामास । 

अयमिति । अयमिति पुरोवतिनो निर्देश: । भगवान उत्पत्ति च विपत्ति च? इत्यु- 
चसलक्षणो विश्वामित्रो निनतनयविनिमयेन खपुत्रग्रल्रर्पणेनैनं झुनःशेप॑ रक्षितुं पालयि- 
तुमुन्मुख:। 'सर्वकामसम्रद्धस्य ह्मश्रमेधस्य यत्फलम। तत्फलं लभते त्रस्ते रक्षिते शरणा- 
गते ॥! इति दरणागतरक्षण महाफलश्रवणात्रिजतनयापंणेनाप्येनं पश्भावनिर्वन्धान्मों- 
चजबितुं कृतनिथय दल्यथः । पराझुखेभ्यों विनिमयानद्लीकोरेण अतिकूलेभ्यो हृविप्यन्द 
आदियपां तेम्यों हृविष्यन्द्प्रमुखेभ्यस्तेभ्यों निजतनयेभ्यः शापेन वसिष्ठपुत्नदक्ञां 

१, अम्बरीपं च झुनःझेष॑ चा इति पाठ. 



_बालकाण्डम् | रे 

श्रभ्षक्षकावस्थां दुखा । वसिष्ठतनया इव श्वमांसभोजिनो भवन्लिति शशापेत्यर्थ: । 

“दशावतीववस्थायाम्? इति विश्वः । गाथाद्वयग्रीताभ्यां गाथयोरिन्द्रोपेन्द्रम्ससादकसूक्ति- 

विशेषयोईयेन शुनःशेपगीतेन प्रीताभ्यां संतुध्यभ्यामिन्द्रोपेन्द्राभ्यां यागाधिष्ठान- 

देवताभ्यामम्बरीषं छुनःशेप॑ चेत्युभी परिपूर्णमनोरथौं संपू्णाभिलाषी कारयामास | 

इन्द्रोपेन्द्रसंतोषोत्पादनपूर्वक यज्ञस्य॒साह्त्वापादनेनाम्वरीषमनोरर्थ आ्राणपरित्राणेन 

श्ुनःशेपमनोरथ च पूरयामासे्थः ॥ 

ततस्तपस्यन्तमन्त् मेनकासझ्भतस्तपोभज्ञमख्िरमस्ईीचकार | 

तत इति । ततस्तदनन्तरं तपस्यन्तं तपःकुवोणस् | तपोनिष्ठसित्यर्थ: । एन विश्वा- 

मित्र॑ मेनकाया मेनकाख्याया अप्सरसः सह्नतः सज्ञत् । पत्चम्यास्तसिः । तपोभइस्त 

पोविप्नः कतो चिरं वहुकालमज्ञीवकारानुससार । मेनकासंभोगतात्पर्यंण चिरकाल- 

मयं परित्यक्तनियमो5भूदिल्यर्थः ॥ 

पग्नात्पश्चात्तापाभिभतो डयमत्तरे भभुति कोशिकीतीरे घोर तपश्चचार । 

पश्चादिति ! पश्चात्तदनन्तरमयं विश्वामिन्रः पश्चात्तापेन किमेतद्सदाचरितमदज्ली 
कृतमित्यन्ञतापेनामिभूत आक्रान्तः सनत्तर उत्तरस्मिन्भूश्ति हिमवत्पर्वते । 'पूवी- 
दिश्यो नवश्यों वा” इति विकत्पात्स्मिन्नादेशाभाव: । कौशिक्यास्तन्नतद्यायाः स्वभगि- 
नया नयास्तीरें घोरमत्युमम॑ तपश्चचार । तथा च श्रीरामायणे--कौशिकी परमोदारा 
अब्त्ता च महानदी । दिव्यपुण्योदका रम्या हिसवन्तमुपाश्रिता। लछोकस्य हितका- 
म्याथ ग्रद्कत्ता भगिनी मम ॥ इति श्रीराम॑ ग्रति स्वेनेवोक्तम् ॥ 

तन्न जम्भारगप्राहता रम्भा शद्ता भवेति शा्वा पृवस्यां दिशि निरं- 

स्तनिश्वार्स तपश्चरत्यमुष्मिन्नष्सणा तपाश्नरुद्धिम्नितामरसखस्तामरसासनः 

सन्निधाय जितेन्द्रियल्ाह़ह्मषिरसि वसिष्ठो<प्येव॑ व्याहरत भवन्तमितद्य- 

भाषत । 

. तजत्नेति। तन्न तस्मिन्पर्वते जम्भारिणा जम्भाख्यदैल्यद्वेषिणेन्द्रेण गहितां तपो 
विप्नाथ प्रेषितां रम्भामप्सरसम् ।“स्तलियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः । उ्ेशी 
मेनका रम्भा घृताची च तिलोत्तमा ॥” इत्यमरः । शैली शिलारूंपा भवेति शप्त्वा । 
शापेन पाषाणावस्थां दलेलथः । पूवैस्यां दिशि ग्राच्यां निरस्तनिश्वासं निरुद्धआणसंचारं 
यथा तथा । रेचकपूरककुम्भकलक्षणप्रगायामसहितमित्यर्थ: । अमुष्समिन्विश्वामित्रे 
तपश्चरति महोग्रतपोनिष्ठापरतन्त्रे सति तपोम्रेस्तपोरूपवहेरूष्मणा संतापजनकज्वा: 
लयोद्विभिता विह्वलिता ये अमरा देवास्तेषां सखा तत्सखः । भयसंभ्रान्ताखिलगीवा 
णसहितः सन्नित्यथः । 'राजाहःसखिभ्यष्टच? । तामरसासनो ब्रह्मा सन्निधाय सन्रिहितो आशिक 3 कफ (26:26 कट :20 02: 20200 व # 48 

. १. तत इति पाठ:ः. २, उद्धिम्ममानसः” इति पाठ: 
चु० र[्० ७ 



उ चम्पूरामायणम् । 

भूल्रा जितेन्द्रियलाद्विपयग्रवृत्तिप्रतिरोधेन शिक्षितेन्द्रियप्रामलाद्धेतोः ब्रह्मर्पिरसि जातः। 

वसिष्ठोषपि लत्मतिपक्ष्यपि भवन्तमेवं ब्रह्मरपिरसीति व्याहरतु बदतु । मदनुग्रहेणेति 

शेप: । तथव तव मनसि वियत इति भावः । इतीत्यमभापत ॥ 

ततः कि तन्नाह--- 

असो वसिध्ठनिर्देशाहुहझ्पित्रमविन्दत । 
यथोपनयसंस्काराद्धिजन्मा त्रह्मचेसम् ॥ ९८ ॥ 

असाविति। असी विश्वामित्रो वसिष्टस्थ निर्दशानिरूपणाद्रद्मर्पिलम्। हे जन्मनी उ- 
त्पत्तिकरभ्यां यस्य स॒द्विजन्मा ब्राह्मण उपनयनसंस्काराहुपनयनरुपसंस्काराहद्रह्यव- 

चस यथा परह्मतेज इधाविन्द्ताऊलमत । अ्रह्मह॒स्तिभ्यां वर्चसः इल्यच्प्र्ययः । अन्न 
यथाशब्द इवाथकः । 'इववद्दायथाशब्दा:ः इति दण्ब्याचार्यानशासनात् । अत 

एवोपमा ॥ ४ 

इति जनकपुरोधःसछाधितो गाधिसूनुः 
सह नृपतनयाभ्यां शर्वरी तत्र नीला । 

विधिवद्द्शिदर्ध्य पुष्पद््भाश्रगर्म 
सरसिजद्यिताय ज्योतिपे छान्द्साय ॥ ९९ ॥ 

इतीति | इत्युक्तम्रकरेण जनकस्थ पुरोधसा पुरोहितेन शतानन्देन ग्रधितः 
अशंसितो गा१विसूनुविश्वामित्रों हृपतनयाभ्यां सह श्रीरामलक्ष्मणाभ्यां साक ततन्र यज्ञ- 
शालायां दावरीं राजि नीला गमयिलत्रा सरसिजद्यिताय पद्मवान्थवाय छान्द्साय 

छन््दोमयाय। संध्यात्रयेडपि ऋ्रमेण ऋगादिवेदत्रयमयायेति भावः । तथा च श्रुतिः-+- 
“ऋगिभिः पूर्वाड़े दिवि देव ईयते यजुरबंदे तिष्ठति मध्ये अद्ः सामवेदेनास्तमये महीयते” 
इति । ज्योतिपे सूर्याय पुष्पदर्भाग्गर्म पुष्पदर्भाह्रमिश्रम्ू । तथाभूतर््व शास्त्नचो- 
दितवादिति भावः । उक्तं च ज्ञानवासिप्रे--दलार्ध्य कीर्णकुसुम॑ प्रणम्याश्ु ' अदक्षिणेः । 
विष्णुमाह द्विजो वाक्यैरम्भोदमिव चातक:॥7 इति । अर्धार्थ पूजाथ जलमध्य जलाजलछि। 

पादार्घान्यां चा इति यत्म्ययः । 'मूल्ये पूजाविधावर्ध;,” पट ठु त्रिप्वस्यमर्घार्थ, 
दति चामरः । विधिवद्विध्यहम् | यथाशाक्षमिल्र्थ:। तदहंम्! इति बतिप्रद्यय: । 
अदिद्वदृत्तवान्। अन्न श्रतिः---/तडुद् वा एते ब्रद्मवादिनः पू्वीमिमुखः संध्यायां गाय- 

व्याभिमन्त्रिता आप ऊर्श्व विक्षिपन्ति । ता एता आपो वजीभूला तानि रक्षांसि भन्दे- 
हादणे द्वीपे श्रक्षिपन्ति! इति । मालिनीशत्तम ॥ 

तदनु जनकराजथानी रामछक्ष्मणनिरीक्षणकौतुकादनवरतर्पतितेन 

१. पातितिन! इति पाठ:« 



बालकाण्डम् ।. ७५ 

विकचकुवलूयनिचयोपचीयमानमेचकर्मरीचिसलिम्लुचेन पौरेनारीछोच- 
नरोचिषा कवचितनरपतिपथां विश्वामित्रः प्रविश्य दशरथतनयाविद 

सभाषत । 

तदन्विति। तदन्वध्यग्रदानानन्तरं विश्वामित्र: रामलक्ष्मणयोः कर्मणो: निरीक्षण- 
कौतुकाद्विलोकनकौतूहलाद्धे तो: कौतूहलं कौतुक च कुतुके च कुतूहलम्” इत्यमर:। अनव- 
रतपतितेन निरन्त्रप्रस्तेन विकवकुवलयानासुत्फुछनीलोत्पछानां निचयेन समूहेनोपची- 
यमाना ग्रवमाना या मेचकमरीचिः इयामलकान्ति: । 'कृष्णे नीलासितश्यामकालइ्याम- 
लमेचकाः” इत्यमरः । तस्या मल्म्लिचेन पाटचरेण । तिरस्करणेनेति यावत् । तद्नन्नीलवर्णे- 
नेत्यथेः । अत एवोपमा। 'प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाट्चरमलिम्लचा:? इत्यमर: | पौरनारीणां 
पुरसुन्द्रीणां लोचंनरोचिषा नयनकान्त्या कवचितः संवलितो नरपतेः पन्था नरपतिपथो 
राजमार्गों यस्थास्ताम् | 'ऋक्पू:-? इत्यादिना समासान्तः। राजानो धीयन्तेष्सामिति , 
राजधानी ।जनकस्थ राजधानी जनकराजघानी मिथिलानगरी ताम् । “करणाधिकरण- 
योश्व” इत्यधिकरणार्थ ल्युट्प्रद्ययः । ग्रविश्य । दशरथतनयौ श्रीरामलक्ष्मणौ प्रतीदं 
वचनमभसाषत ॥ | ह॒ 

तदेवाह--- 

जस्या. खल नगयोमारव्धयज्ञस्थ राज्ञा जनकस्य भागधेयात्सीता- . 

नामधेयभाजनमजीजनत्कन्यारत्नं॑ र॒त्नगभोा भगवती । 
अस्यामितिं । अस्यां नगयों मिथिलायाम् । खलशब्दः. प्रसिद्धार्थकः । भगवती 

पूज्या रल्लानि मणयो गर्भे यस्याः सा रल्नगर्भा भू: । तंथा । 'जगती रलंगर्भा च! इत्यमर:। 
आरब्धयज्ञस्थोपक्रान्तसवनस्थ राज्ञ: । हलमुखकर्षणेन यज्ञभूमि शोधयत इत्य- 

' थे; । भागधेयाद्धांग्याद्धेतो: । दिवे दिए भागधेयं भाग्यं ज्री निंयतिविंधि: इलमंरं:। 

सीता लाइलपद्ध तिंस्तस्तज॑न्यलात्सीतेलन्वथसंज्ञा। 'सीता लाइलपद्धति:? इत्ममरः। सी- 
तेति नामघेयस्प नाम्नो भाजनं पांत्रम् । 'नामरूपभाग्येभ्य: खार्थ घेयो वक्तव्यः 
इत्युभंयत्रापि घेयग्रत्मययः । कन्यारलम् । श्रेष्ठां कन्यकामिल्यं थं: । अजीजनजनयामास । 
रलेगभोयास्तस्था रल्जननं युक्तमेवेति भाव: । जनेणों चह्युपधाया हखोडभ्यास- 
दीघश्व । 'रलं श्रेष्ठे मणावपि” इति विश्व: । 'जातो जातौ चहुत्कृष्ट तद्ब॒त्नमिति कथ्यते 

. इत्यमिघानात् ॥ 

अस्या। पनः किसपरं माहात्म्यम् । 

अस्या इति । अस्थाई पुनर्मेथिछानगया अपरमितोः्न्यन्माहात्म्यं -महालुभा- 
वर्ल कि वर्णनीयमस्ति । न किंचिदस्तीत्यर्थ: । 

१. मराोचिवीचिसलि' इति पाठ पोरनारीजनविलोचन' इति पाठः. ३. 'त्थम' 

इति पाठ:, ४. 'तस्या:? इति पाठः, ५. कि परं किमपि! इति पाठ 



७६ चस्पूरामायणम् । 

यतः ॥ 

यतो यस्मात् कारणात् ॥ 

देवया यस्था वसनमुद्धिः पीठिका हाटकाद्वि- 
होरः सिनन््धः सगरतनयस्वगेमार्गैकबन्धुः । 

क्रीडाशैलः प्रथमपरुषक्रोडद्ंट्ा च तस्याः 
सीतामातजेगति मिथिलां सूतिकागेहमाहु५ ॥ १०० ॥ 

देव्या इति | यस्या देव्या भूदेव्या उदकानि धीयन्तेडस्मिन्रित्युद्धिः समुद्र: । 
'डदकस्पोदः संज्ञायाम” इत्युदकशब्दस्योदादेशः । वसन॑ वस्लम् । तथा हाटकाद्विः 
खणीचल: । 'खण सुवर्ण कनक हिरण्यं हेम हाटकम्! इत्ममरः । अल्पं पीठ पीठी सैव 
पीठिकोपवेशनपीठम् । गौरादिल्लान्डीपू। ततः खार्थे कः। 'केडण:” इति हखः । तथा सगर- 

तनयानां कपिलानछद्रधानां खगमागे एकवबन्धुसुख्यसुहृत् । खलकप्रापिकेत्यर्थ: । 

सिंन््धुः सरित् | मन्दाकिनीति यावत् । हारो मुक्ताकलापः। 'देशे नद्विशेषे5ब्धी सि- 
न्धुर्ना सरिति स्लियाम्! इत्यमरः । तथा प्रथमपुरुष: पुराणपुरुषो विष्णु: स चासी कोडो 
वराहश्र तस्म॒ दंट्रा दन््तविशेषश्व क्रीडाशैलो विह्ाराचलः । सर्वन्नाभूदिति शेपः । तस्थाः 
सीतामातुः सीताजनन्या भुदेव्या जगति | जगत्सखिद्यर्थः । मिंथिलां परिच्छिन्नतया 
बर्तमानां मिथिलानगरी सूतिकांगेह सूतिकाश्हमाहुब्रुवन्ति | यत्त एवमपरिमेयानुभा- 
वाया भूदेव्या मिथिलां सूतिकागेहं कथयन्ति अतोडस्या माहात्म्यं किमन्यद्वक्तव्यम- 

स्तीलर्थ:। धुवः पश्चानाम-? इत्यादिना णलादेशः | मरुव आह्देशश्व । अन्रोद्ध्यादिषृपर- 
शकलेन वसनलादिरूपणात्समस्तवस्तुरवातिरूपकालंकार: । “आरोपविषयस्थ स्थादतिरो- 
हितरूपिण: । उपरक्षकमारोप्यमार्ण तद्गपक मतम्॥? इति लक्षणात्। तत्र तथाल्पीयस्पां 
मिथिलायां सागराम्बरादिमत्तया महीयस्पा भूदेव्या आधेयलकथनादधिकमग्रभेदो- 
इलंकार: । तदुक्तम--आधाराधेययोरानुरुप्यभावो इधिको मतः” इति। अय॑ चोक्तरू- 
पकानुप्राणित दति संकरः । मन्दाकान्ताक्ृत्तम ॥ 

तेत्र सीताविवाहार्थममरैरपि दुष्करम् । 
जनकः कल्पयामास धनुरारोप्ण पणम् ॥ १०१ ॥ 

तत्नेति। तत्र मिथिलायां सीतोत्पत्तिसमये जनको राजा पिता च । 'तातस्तु ज- 
नकः पिता? इस्मरः । सीताया विवाह्ार्थममररिन्द्रादिभिरपि । किमुतान्यैरिति भाव: । 
दुष्करं कर्तुमशक्यम् । “ईपहु:सुपु-” इत्यादिना खदप्र्ययः । धनुयो हरकोदण्डस्था- 
रोपणमवनमर्न पर्ण मूल्यं कल्पयामास। यो वा को वा इदं घनुरारोपयति तस्मा इयं कन्या 
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१, कुतः” इति पाठः, ३, “चस्थाः एशथ्व्या:” इति पाठः, ३. 'परमपुरुष” इति पाठ 
४. अत्रा इति पाठः, 



. बालकाण्डम् । ७७ 

दीयते न लन्यस्मा इतिग्तिज्ञातवानित्यथः । इत्थमभाषतेति पूर्वेण संवनन््ब:। 'पणो यूता- 
दिपूत्सष्टे ग्रतों मूल्ये घनेडपि च” इत्यमरः ॥ 

ततो महपिजेनकस्थ राज्षः 
. सभां सुधर्मासइशीं प्रपेदे । 
तो चापत्श्वापविद्ञोकछोरी 

सचापकीा कोसलराजपत्रों ॥ १००२॥ 

तंत इंति । ततः सीताइत्तान्तकथनानन्तरं महर्षिविश्वामित्र: । ऋषिलक्षणमुक्तम्। 
सुधर्मासदर्शी देवसभासमाम् । 'स्थात्सुधमों देवसभा? इत्यमरः। जनकराजस्थ सभामास्थानं 
अपेदे प्राप । तथा चापविलोकलोली धनुर्देशेनलालसो । 'लोछुपो छोछभो लोलो' लम्पटो 
लालसश्र सः* इति याद्वः। कुतः । चापामभ्यां सह सचापको धन्विनों । इति धनुर्विद्या- 
विश्ारदल्॑ सूच्यते । तिन सह-+ इत्यादिना वहुज्ीहि: । शेषाद्रिभाषा! इति कलय: । 
तो कोसलराजपुत्रो रामलक्ष्मणी च | एतेन महाकुलीनलादिसकलगुणसंपत्ति: सूच्यते 
आपतुः प्राप्ततन्ती । उपजातिब्त्तम् । लक्षणं तूक्तम 0 

तत्न विधिवद्र्भ्याचतः कथितद्शरथतनयद्ेत्तान्त। कौशिकः कोशिक॑- 

प्रमुखेरमरेरस्मत्कुमहत्तरे देवराते निक्षिप्तं विशेषतः सीताशुरुकार्थ 
मया रक्षितमिद्मिति जनकेन प्रदर्शितस्य चापस्थारोपणाय राममादिं- 

देश । 
तन्नांति । तन्न सभायां कुशवंशसंभूतत्वात्कीशिको विश्वामित्र: । 'कुशवंशसंभूतर्ला- - 

त्कोशिक रघुनन्द्न: इति श्रीरामायणे । विधिवद्यथाशाशत्रमभ्याचितः पूजितः | रा- 

ज्ञेति शेष: । तथा कथित उपंवर्णितो दशरथतनयस्त्र क्त्तान्तो वंशप्रशंसादिद्वत्तियन स त- 
थोक्तः सन् । वाती प्रवृत्तिक्त्तान्त: इत्ममरः । तथा कौशिकप्रमुख्महेन्द्रादिभिरमरेः । 
“हेन्द्रगुग्युल्ल्ुकव्यालग्राहिषु कोशिकः” इत्यमरः । अस्मत्कुलमहत्तरे5स्मद्ठंशश्रेष्ठ 
देवराते राज्ञि निक्षिप्तं विन््यस्त॑विशेषतो विशेषाकारेण सीतायाः शुल्कार्थ .विवा- 
हमूल्याथैम् । तदारोपणस्थैव सीताग्दानमूल्यत्वादिति भाव: । 'शुल्कोडन्नी स्रीधनेंडपि 
व! इत्यममरः । मया रक्षितं गरप्तमिद्म् । धन्ुरिति शेष: । इत्युक्ला इतिनेव गम्यमसानाअ- 
ल्वादप्रयोगः । जनकेन अदर्शितस्य चापस्थारोपणायावनमनाय रामसादिदेशाज्ञापया- 
मास । नन््वीश्वेरेण धुर्देवराते न्यासभूततया निक्षिप्तमिति रामायणादौ श्रृंयते | अन्ने 
न्द्रादिभिरिति कथमेतत्संगच्छत इति चेत्, सदेवेश्यो धनुषि दित्सितें तदानीमेतैदवे 
सन्निकर्ष गला खय॑ ग्रहीतुं भीतैरस्मदर्थ$स्प देवरातस्य देहीति प्रारथितः: सन् तस्य हस्ते 
दत्तवानिति न को5पि विरोधः ॥ 

. १. 'सचापली” इति पाठः. २. दत्तान्तः कौशिकप्रमुखैः' इति पाठः, ३. “आरोपणे? 
. इति पाठ . 



७८ चम्पूरामायणम् । 

ततः । 
तत आदिशानन्तरम् ॥ : 

बक] ० जी बिक 4 

रामे बाहुबर्ल॑ विद्वण्बति धनुरवेश गरुणारापर्ण 

मा भूत्केवलमात्मना तिलकिते बंशेडपि बैकर्तने । 
आकृष्ट॑ नितरां तदेव न पर॑ सीतामनो5पि दुर्त॑ 

भद्गस्तस्य न केवल क्षितिभुजां दोःस्तम्भदृम्भस्य च ॥ १०३ ॥ 
राम इति । रामे वाहुबल॑ निजभुजवर्ल॑ विश्वण्वति अ्रकटयति सति धल्लुवेशे 

केवल धनूरूपवेणुद्ण्ड एवं गरुणारोप्ण मीवीयोजनं. शौयीद्र्पणं च मा भून्नासीत् । अन्न 
माझे ननथल्वाव् 'माझि छह इति छझाशीरथल्ावकाशः । किल्ात्मना खेन तिलकि- 

ते संजाततिलके । अलंकृते इल्यर्थः। अन्न खस्मावती्णलादिति भावः। तदस्य 
संजात॑ तारकादि्भ्यः-? इतीतच्प्रत्ययः । तारकादिराकृतिगणः । वैकतेने विकतेन- 
संबन्धिनि वंशे सूयेकुलेडपि । “बंशो वेणी कुलेडपि च? इति विश्वः । गरुणारोपणमभू- 
दिति विरोधस्य शौयादियुणसमर्पणमभूदिति परिह्ाराद्वरोधाभासोइलुंकारः । इतर- 
वंशर्ज राजमिर्धन्ञपोड्नारोपितलात्सूर्यवंशावतंसेन श्रीरामेणारोपितत्वादिति तद्व॑शस्य 
महती प्रतिष्ठा संपादितेत्यर्थ: । मीव्यो द्रव्याश्रिति सत्त्वशार्यसंध्यादिके गुण:” इत्युभ- 
यत्राप्यमरः । किंच तद्धनुरेव नितरामतिशयेन कृष्ट मा भूत् | किंतु परमलन््तं द्वुतं 
शीघ्र सीतामनोड्प्याकृष्टमभूत् । धनुराकर्पणस्येव तन््मनःसमाकर्पणहेतुल्लादिति भावः । 
तथा तस्य केवर्ल धनुप एवं भज्नो विभेदो मा भूत् । किंतु क्षितिभुजां दोःस्तम्भदम्भस्य 
दोई॑ण्डकतववलाडम्बरस्थ च। “दम्भस्तु कैतवे कल्के” इति विश्व: । भश्ने5भूत् । भर्मं 
धजुदृष्ठा राजानों निर्वापितनिजभुजगर्वा व्भूवुरित्यर्थ: । शाईूलविकीडितं द्त्तम् ॥ 

रामाकपषेणभम्नकार्मुकभुवा ध्वानेन रोदोरुधा 
इप्तक्षत्रयशःसितच्छदकुछे जीमूतनादायितम् । 

वीरश्रीप्रथमप्रवेशसमये पृण्याह्घोपायित् 
सीतायाः किल, मानसे परिणये माज्लल्यतूयोयितम् ॥ १०४ ॥ 

रामेति । रामाकर्षणेन श्रीरामकर्ककाकर्पणेन भग्न॑ विदछित॑ यत्कामु्क तस्माद्ध- 
बतीति तथोक्तेन ॥तथा रोदसी द्यावाभूमी रुणद्वि आश्णोतीति रोदोरुथा । “अन्ये- 
भ्योषपि दइयते! इति क्विप्। सर्वव्यापिनेल्र्थ: । यावाभूमी व रोदसी” इत्यमरः । 
ध्वानेन ध्वनिना कर्त्री दप्ता मदोद्विक्ता ये क्षत्रा: क्षत्रियाः । अन्न जातिवाचिना क्षत्र- 

इब्देन तनन्याः क्षत्रिया लक्ष्यन्ते । तेपां यश एवं सितच्छदकु् हंसभ्रगीति रुप- 
कम्। तस्मिन्वियये । हंसास्तु श्वेतगरुत: इल्ममरः । जीवनस्थ जलस्य मूतः पुटवन्धो 

१. तित: इति नास्ति कचित् २. नाभूत? इति पाठः, ३. 'मैथिल्या:” इति पाठ: 



' ब्रालकाण्डम् । ७९. 

जीमूतो मेघः । मूतवन्धने प्रषोद्रादिल्वात्साघुः । जीमूती मेघपवेती' इत्यमिधानात् । 

जीमूतनादेन जलद्गर्जितेनेवाचरितं जीमूतनादायितम् | तस्थ तन्निवारकलादिति भावः। 

कतु: क्यडः सलोपश्व । ततो मावे क्तः। 'अहृत्साव॑धातुकयोर्दाधि:ः इति दीघे:। एवमुत्त- 

रत्नापि योज्यम् । तथा वीरश्नियो वीरलक्ष्म्या: प्रथमप्रवेशसमये अथसप्रवेशकाले । 

नससयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः” इत्यमरः | पुण्याहघोषेण खस्तिवाचनरवेणे- 

वाचरितं पुण्याहघोषायितम् । पुण्यं च तद्हश्व पुण्याहमिति विशेषणसमासः । 'राजाहः- 

सखिभ्यछ्च्” इति टू । 'पुण्यसुदिनाभ्यामदहः छीवता” इवि छीवलम् | तथा सीताया 
मैथिल्या मानसे । मनसि ग्रवर्तमान इत्यथेः । परिणये विवाहविषयें माइलयतूर्येण 

माइल्याथे तूर्यध्वनिनेवाचरित॑ माइल्यतूर्यायितम.। किलेति संभावनायाम् | वातोी- 
संभाव्ययो: किल” इत्यमरः । छुप्तोपमालंकार: । बत्त पूवेवत् ॥ 

नव कठिणकषेणत्रुटितचापजन्सा क्षणा- 
- हिंशां द्विरदधीकृतेः रूतहरित्पतिखागत ॥. 
जगद्धमणकीतृुकोचलितरासकी येज्ञना- 

प्रयाणपद्हध्वनि प्रथयति स्म॒ तारध्वनिः ॥ १००॥ -. 

नव इति | कठिनकर्षणाहुढाकर्षणाद्धेतोलुटितो भम्नो यश्वापस्तस्माजन्म यस्थ स 
त्तथोक्त: । इति व्यधिकरणबहुअीहि: ।अव्ज्यों बहुब्रीहिंब्यधिकरणो जन्मायुत्तरपदः? 
इति वामन: । क्षणाद्तिशीघ्र॑ दिशां द्विरदर्घीकृतिदिग्गजघींकारिहेतुमि: । खमयज- 
नितैरेवेति भावः । कृतो विहितो हरित्पतिखागतो दिगीश्वरकर्तूकशोभनागमनग्रश्नो 
यर्त स तथोक्तः । अतिवेगेन द्गिन्तव्यापीत्यर्थ:। नवो5भूतपूर्वस्तारध्वनिरुचध्वनि: । 
जगद्धमणकीतुकाछोकसंचारकीतूहलाद्धेतो: । उच्चछिता श्रवत्ता रामस्य कीर्तिरेबाइनेति 

रूपक॑ तस्थाः प्रयाणपटहृथ्वनिं यात्रारम्से सेरीभांकारं प्रथयति सम ग्रकटयति सम । 
तादप्यमवापेत्यर्थ: । अन्न धनुर्भज्ञजनितध्वनौ पटहृध्वनित्वारोपणाद्रपकालंकार: । तथा- 
न्यनिष्ठेषु घींकृतेष्वन्यकतृकखागतल्वरूपणाह्यधिकरणरूपमित्यनयोनेरपेक्ष्यात्संटष्टिः ॥ - 
पुथ्वीशत्तम् । 'जसौ जसयला चसुग्रहयतिश्व॒ पृथ्वी गुरु: इति लक्षणात् ॥ | 

तंत्र दुशरथः सीतापरिणयकृतनिश्चयजनकप्रहितदूताहूतः पुरोहिता- 

भ्युपगमान्सिथिलामुपागमत् । 
तत्रेति | तन्न तस्मिन्समये दशरथःसीतापरिणये सीताविवाहे कृतनिश्चयेन- वि- 

हितनिर्णयेन । 'समौ निर्णयनिश्रयौ? इत्यमर:। जनकेन ग्रहिताः ग्रेषिता ये दूताः ग्रेष्या- 
'स्तैराहूतः सन् पुरोहिताभ्युपगमाद्सिष्ठाद्नीकारात् । “अद्जीफारोड्स्युपगमः” इत्समर: । | 
मिथिलासुपागमत [| 

१. रच? इति पाठ:, २. फीत्कृतैःः इति पाठः. ३. “ताराध्वनि:” इति पाठः« 

४५ 'ततन्न सीता? इति पाठः, ५. “नियम” इति पाठ:, ६, 'डपागमदशरथ:” इति पाठः, 



८० चम्पूरामायणम्। 

तमेव दशरथ वर्णयति-- 

यत्कीतिस्तिककायते खुरवधूसंगीतगोष्ठीमुखे 
येनाद्रः पितृसान्पुमान्वसुमती येनैव राजन्वती । 

इन्द्रः संगरसंकटेपु विजहो वीरस्य यस्पोन्मुख- 
प्रेहवस्सन्दनकेतनाम्बरद्शासंदशनाइदुदेशाम् ॥ १०६ ॥ 

यदिति । यस्य दशरथस्य कीर्तिंदानक्षात्रोद्धता समाख्या सुरवधूनां देवतास्रीणां 
संगीतगोष्टी संगीतप्रस्तावस्तस्यथा मुख प्रारम्भ:। स एवं भुखं वक्रमिति सिपष्टरूपकम् । 
तस्मिन । 'मुखं प्रधाने प्रारम्मे वक्के! इति नानार्थरज्लमाला । तिलकायते तिलूको भूषण- 

विशेषश्च स इवाचरति । सुरवधूनामपि गेयान्तरापेक्षया प्रधमंत एवं वर्णनयोग्यो भ- 
वतीत्य्थः । 'कतुं: क्यइ सल्ेपश्च” इति क्यडः । अक्ृत्सावैधाठुकयोर्दीध:” इति दीघ: । 
“तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकः । द्वितीय च तुरीयं च न स्रियाम” इत्यमर 
तथा येन दशरथेन आद्यः पुमान्पुराणपुरुषो विष्णुः पितास्यास्तीति पिठमान्। अभूदिति 
दोष: । श्रीरामरुपेणास्य तद्भसंभूतल्लादिति भाव: एतेनास्थ महाभाग्यसंपत्ति: सूच्यते। 
येन दशरथेन । नान्येनेल्येवकारार्थ: | वसुमती प्थिवी सुरांजा अस्या अस्तीति राज- 
न्वती सुराज्ञी अभूत् । 'स॒राक्षि देशे राजन्वान? इत्यमरः। राजन्वान्सोराज्यनिपातना- 
त्साथुः । उगितश्वा इति डीपू । तथा यस्य वीरस्य दशरथस्योन्मुखमभिमुर्ख यथा तथा 
ग्ेद्वन्यों वायुवशाचलन्दो या: स्वन्दनकेतनाम्बरदशा रथनिबद्धव्वजंपतांकाश्वलानि 
तासां संदद्नात्सम्यग्द्शनाद्धेतोः । वर्त्यवस्थांशुकांशेषु दंशाः इति रल्लमाला | हरद- 

तीतीन्द्र:।इदि परमश्रयं॥ परमैश्रर्यसंपन्न: पाकशासन:। “उपेन्द्र-इत्यादिना औणादिको 

रप्रद्यय: । संगरसंकटेयु देवासरयुद्धसंमद्यु । 'अथ ग्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु संगर:” इत- 
'मरः । दुईझ्यां दुरवस्थां विजहा तत्याज । इन्द्रस्याप्याशास्यपारुप इति भावः। सोडय॑ 
दशरथों मिथिलामगमदिति पृर्वण संवन्ध: | तिलकायत इत्यन्न छप्तोपमा। सा चोक्तरूप- 
क्रेण संकीयत । शादूलविक्रोडितं श्वत्तम् ॥ 

जनकः स्वकनीयांसमाजुहाव कुशध्वजम् । 

हला युधि छधन्वानं सांकाइये स्थापित पुरे ॥ १०७ ॥ 
जनक इतति | जनको राजा खस्म कनीयांसम् । अनुजमिलर्थ: । जधन्यजे स्युः 

- कनिष्टयवीयो 5वरजानुजा:” इल्मरः । थुवाल्पयो: कनन्यतरस्थाम” इति विकल्पात्क- 
नादेश: । तथा युति बुद्धे सथन्वानं नाम राजानं हला सांकाइये सांकाइयार्ये सुधन्व- 
पद्णे स्थापित प्रतिष्टितं कुशध्वजमाजुद्ााव । तत्पुन्योरवि विवाहमदहोत्सवं कतुंमाकार- 
यामासेलर्थ: ॥ 

१. 'ततः । ज़नकः” इति पाठः, 



बांलूकाण्डम् । ः < ९ 

तदन ताभ्यामभ्याचितः सपुरोहितो दशरथस्तत्न पुत्राणां गोदान- 

महल निवेतेयामास । 
तद्न्विति | तदनु तदनन्तरं ताभ्यों जनककुशध्वजास्यामस्यचितो यथाहँ पूजित:ः 

सपुरोहितः सवसिष्ठो दशरथस्तत्र तस्मिन्समये पुत्राणां श्रीरामादिनां चतुर्णा कुमाराणां 
गोदानमेव महल निरवेतेयामास । विवाहदीक्षाइत्वेन कृतवानित्यथेः । “गोनादिल्ये वली- 
वर्दे ऋतुभेदर्षिभेदयोः । स्री तु स्याहिशि भारत्यां भूमी च सुरभावपि । नइृचल्लियो: खगे- 
बज़ाम्धु रश्मिव्ग्वाणलोमसु” इति केशवः । गावो लोमानि केशा दीयन्त खण्ड्यन्ते इति 
ब्युतपत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां पोडशादिशु वर्षेबु कर्तव्यं केशान्ताख्यं कर्मोच्यते । 
तदुक्त मनुना--' केशान्त॑ षोड्षे वर्ष ब्राह्मगस्प विधीयते । राजन्यवन्धोद्वाविरे 
वैद्यस्प व्यधिके ततः ॥” इति । वेदानधील्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमम् | अंबि- 
छुतब्रह्मचर्यों गहस्थाश्रममावसेत् ॥” इति ॥ ह 

जञ्माह जनकात्सीतां तातादेशेन राघवः । ह 

आम्नायश्ञासनेनाचां यजमानादिवानछू& ॥ १०८ ॥७ 

जअग्नाहेति । रघोगोंत्रापत्य॑ पुमान्राघवः श्रीरामस्तातस्य॒पितुर्दशरथस्यादेशेना- 
शया । 'तातस्तु जनकः पिता” इत्यमरः । जनकादातुः सीतामनलो हुताशन आम्राय-- 
शासनेन श्ुतिचोदनया यजमानायजनशीलाहुहस्थात् । -यजतेस्ताच्छील्ये शानच्। 
आने मुक्” इति मुगागमः । अचो होमादिसत्कियामिव जग्राह ग्रहीतवान् । परिंणी-- 
तवानित्यर्थ: । बिम्बग्रतिविम्वभाविनोपमालंकारः ॥ 

'आम्थयमतत् । 

आश्चर्यमेतत्। एतदद्भुतम् ॥ 
कि तदिलद्याह-- 

गुणमनिमिषचापे कंचिद्रोप्य सीतां 
कुशिकतनयवाक्याद्प्रहीद्रामभद्गरः । 

तदन तदनजन्मा मेथिलेन्द्रस्य चित्ते 
निहितबहुगरुणः सन्नूर्मिक्यां रक्ष्मणोडपि ॥ १०९ ॥ 

गुणमिति | रामभद्र: श्रीरामः !। अन्न भद्रशब्दप्रयोग:ः सकलछकल्याणखरूपला द्वि- 
वाहकमंदीक्षितत्वाचेल्यवगन्तव्यम् । “श्वःश्रेयसं शिवं भद्र॑ कल्याणं महल शुभमः 
इत्यमरः । कुशिकतनयवाक्याह्िश्वासित्रवचनात् | न निमिषन्तीत्यनिमिषा देवाः । 
पचायचू। तेषां चापे। मूर्तत्वान्निक्षेपणाई इति भावः । कंचिदेक॑ ग्रणं मौवीम् | विद्यादि 
ध्वेकतम गुण चेति गम्यते । आरोप्य निक्षिप्य सीतामग्रहीदहीतवान | तदनु सीता- 

अहणानन्तरं तस्य श्रीरामस्य अनु पश्चाजन्स यस्यानुजन्मा लक्ष्मणो5पि मैथिलेन्द्रस्थ 



<२ चस्पूरामायणम् । 
न 

जनकस्प चित्ते । अमूर्तल्ान्िक्षेपणानर्हेंडपीति भावः । निहिताः परयोगं विनेव 
निक्षिपा वहवोध्नेके गुणा विद्याविनयादयों मौव्यश्व येन स तथोक्तः सन् । 
ऊमिलां जनकस्यौरसीं कन्यामग्रहीत् । उत्तरीद्या श्रीरामस्य सीताग्रहणं युक्तम् । 
लक्ष्मणस्योमिलाग्रहणमवाश्वर्यमित्यथः । दुरारोपहरचापारोपणादमानुपवीर्यवत्तां निरी- 
क्ष्य जनकः श्रीरामाय सीतां वीयेशुल्क॑ ददी । वीयविनयादिसकलसद्गुणसंपन्नतया 
योग्यतामालोच्य लक्ष्मणायोमिलामिति परमार्थः । नात्र व्युक्तमविवाहदोपः । भिन्नो- 

दरलात्तेपाम् । पिठव्यपुत्नसापत्न्यपरनारीसुतेंपु च । विवाहोपनयज्ञादी न भवे- 
त्सा हि दूषणी ॥7 “गुणोड्प्रधाने रूपादी मौव्यों सूदे इकोदरे । स्तम्भसत्वादिसंध्यादि 
विद्यादिविनयादिषु ॥” इति विश्वः । अतन्नोपमानाच्छीरामादुपमेयस्य लक्ष्मणस्याधि 
क्यप्रतीतेब्यतिरेकालंकारः: । 'उपमानाददन्यस्थ व्यतिरेकः स उच्यते' इति लक्षणात् । 
स चोक्तकपानुप्राणित इति संकरः । मालिनीशृत्तम ॥ 

ततो भरतशलनुन्ना कुशध्वजानियोगतः 
हर . 2 

साण्डवीश्रुतिकीर्तिभ्यामभूतां ग्रहमेघधिनो ॥ ११० ॥ 
तत इति। ततो रामलक्ष्मणविवाहानन्तरं भरतशन्रुन्नी कुशाध्वजस्थ जनकानुजस्य 

नियोगतो निदेशात् । पश्रम्यास्तसि: । “नियोजितौ” इति पाठे कुशध्वजेन नियोजिती 
मदीय कन्याद्व्य यथायोग्यं प्रतिगह्मयतामिति नियोजिती सन््ता । माण्डवीश्रुतकीर्तिभ्यां 
एएमेथिनी गृदस्थावभूताम् । माण्डवीश्रतकील्यांख्ये कुशध्वजपुन्न्यो क्रण मरतदा- 
घ्रुन्नी परिणीतवन्ती इल्थ:। गहैदारमेंथेते संगच्छेते इति ग्रहमेथिनी। “दारेप्वपि णहा:” 
इसमरः । जाया च गद्िणीसशहा:” इति हछायुधश्र । 'मेधु संगमे” इति धातोणिनिः ॥ 

7० 

अथ दद्ारथः तनये: सह कृतविवादेविदेहेभ्यः प्रतिनिवतेमानों सं- 
3 ही ढवी रपराक्रमं वर्तसमयसमुज्ञम्भितहुतवहद ःसहरोप॑ भीषणदु क्षत्रवगेगवे- 

सर्वकपपरश्रधधाराधीनरुधिरधाराकॉल्पितपितृतर्पणं. दपवतामग्रेसरमुँश्र- 
प्रतापिनं तपशसमुचितवल्कठबसानमपि वासनावशादनतिपरिमुपित- 
युद्धअद्धं मध्येमार्ग भागेव॑ मुर्नि राममद्राक्षीत् । 

अथेति । अथ तनयविवाद्दानन्तरं दशरथः कृतविवाहविंहितप रिणय: । नवोढासंगते- 
रिल्र4: | तनयेः सह रामादिभिः साक॑ विदेहेम्यो जनपदेम्य: । 'पश्ममी विभक्ते! इति 
पञमी । प्रतिनिवर्तमानों निजराजथानीं प्रद्यावतंन्सन्। संवर्तसमये प्रलयकाले । 
संब्त: प्रढवः कल्प: दसममरः । समुजम्भितों जाज्ज्वल्यमानों यो हुतवहोडमिस्तद्वदुः- 

१, स्वतनयञ:” इति पाठः ६. <दुर्निमित्तदू्मानान्तरद्व: संवर्तः इति पाठ:. 
३- दुः्सहरोप्भीपणम? इसति पाठ:. ४. 'परिकल्पित” इति पाठः, ५. 'समुद्स्रप्रतापम? 
न् 

इति पाठ: ६. वृल्कठमबवसन बसानम? इति पाठ: ७, अन्विष्टरामभद्म” इति पाठ:, 



- बोलकाण्डम ह <३ 

सहः सोहुमेशक्यो रोषो यर्य॒ तम्। अत एवं भीषणो भयकरो दुवारो निवारितुर्मशक्यश्र 
पराक्रमों भुजबर्ं यस्थ तंम्। भीषणेल्यन्न “भीस्म्योर्हतुभये' इति शुज्। तथा क्षत्रवगस्य 
क्षत्रियनिवहस्य गर्वंसवंकषाहकारनिरासका या परश्रधधारा। 'द्योः कुठारः खधिति 
परशुश्र परश्वथः इत्यमरः । तद्धीना तदायत्ता | तन्निष्पादितेति यावत् । या रुधिर- 

धारा रक्तप्रवाहस्तया कल्पितमन्रुष्ठितं पितृतर्पणं येन त॑ तथोक्तम्। सम्रतिज्ञ त्रिः- 
सप्तकृत्न: क्षनत्रियात्रिजकुठारेण निहत्य तदीयरुधिरेण पिठनिवापाञलिं कृतवन्तमिल्य्थः । 

सर्वेकषेत्यत्न 'सर्वेकूलाभ्रकरीषेयु-” इति खच्यत्यय: । “अरुद्वेषद्-इत्यादिना मुमागमः । 
दर्पः शौर्याद्मिद्स्तद्वतामग्रेसरम् । अतिमदोद्धतमित्यर्थ: । उम्रश्रतापिनम् । आज्ञादेण्डअति- 
ज्ञादण्डाभ्यां प्रचण्डग्रतापमित्यथः । यद्यपि 'न कमेथारयान्मतुप? इति कर्मधारयान्मंत्र्थी- 

यग्रत्ययों नोपपद्मते, तथाप्यलुद्धेगकरल्ात्सवंधनी सर्वकेशी त्याद्विन्मल्थीये इनिर्वोडव्य: । 

तथा तपःसमुचितं तपश्चर्यानुकूले वल्कलं बक्षब्रइनिर्मेतवर्त्नं वसानमाच्छादयन्तम् । 
वस आच्छादने” इति धातो: शानच्। तथापि वासनावशाक्क्षत्रियक्षेत्रसंजननवशादनति- 
परिमुषिता अलन्तानपहता युद्धश्रद्धा युद्धादरो यस्य तम्। (इदं ब्राह्यमिदं क्षात्रं शापा- . 

दपि शरादपि! इति वचनादिति भावः । सुनें सननशील्ं भगुवंशोद्धवं भार्गव राम 
जामदर्न्यं मध्येमागम् । 'पारे मध्ये पप्ठया वा! इत्यव्ययीभावः । तत्सन्नियोगादे- 
कारान्तल्लव॑ च मध्यशब्द्स्पाद्राक्षीहृष्वान् । , व्शेलेडि “इरितो वा! इति विकल्पात् 
“अड्भावपक्षे सिचि दद्धिः । न दृशः” इति क्सादेशाभावः ॥ 

. अप्राक्षीच्र ततन्निरीक्षणादेव प्रक्षीणहर्षोंउपि सहर्षिभिः सह विधांय 

:सपंयामायशील कुशलरूमित्ति । ह 

अप्राक्षी दिति । तस्य सागवस्थ निरीक्षणादेव | न तु व्यापारादिल्येवकारार्थः । प्र- 
क्षीणहर्षों५पि निहतानन्दोडपि सहर्षिभिः सह वसिष्ठादिमहर्षिभिः साक॑ सपयों पूजाम् । 
“पूजा नमस्थापचिति: सपर्योर्चाहँणाः समाः” इत्यमर:- विधाय कृखा | अवश्यकर्तव्यल्ा- 
त्कालोचितल्ाच्ेेति भावः । हे आयशील सत्खभावसंपन्नेति भयभक्तिश्यामामनञ्रणम् । 
“कुशरूमिति काकु: । इलगप्नाक्षीत्यष्टवान्। 'ब्राह्मणं कुशर्ल एच्छेत््षत्रवन्धुमनामयमर 
इति स्मरणात् । दशनसमुचयाथकश्वशब्द्ः ॥ अश्लोष्नुयोगः प्रच्छा च? इत्यमरः ॥ 

ततः किमिद्यत आह-- 

अथ दशरथवाणी तामशृण्वन्प्रसन्नां 
भूगुपतिरिद्मूचे प्रैश्चितं समभद्रम् । 

अवजिगमिषुरासं जीणेचापात्तकीतें- - 
': रविदितपरशोस्ते दोमद॑ कार्मुकेंडस्मिन ॥:१११ ॥ 

+ 

१.'समम्' इति पाठ:, ६. आयंशील: कुशलूमन्वयुहू! इति-पाठ:, ३० अंस्थितमइति पाठ: 



८४ चम्पूरामायणम् । 

अधेति । अथ कुशलप्रश्नानन्तरं भ्रगुपतिर्भागवरामः पसन्नां प्रसादगुणसंपन्नाम्। 
भ्राव्यामिल्र्थ: । तां पूर्वोक्तां दशरथस्थ वाणीमशुण्वन्ननादरादनाकर्णयन्त्रश्नितं श्राह्म- 
णोडयमिति विनयग्रह्न॑ रामभद्गं प्रति इदं वचनमूच उत्तवान् | कि तद्बचनमत आह-- 
अविदितेति । जीर्णचापेन शिथिलहरचापारोपणेन हेतुना आत्तकीर्ते: संप्राप्तयशस 

इति सावहेलनवचनम् ।. तथा अविदितपरशोरक्षातनिजायुधप्रभावस्थेति भयोत्पा- 

दनवचनम् । येन परशुना त्रिःसप्तकृलः क्षनत्रिया विदारिता इति भावः । ते तव दोमं॑द॑ 
भ्ुजदर्पमस्मिन्वैष्णवे कार्मुके। कर्मणे प्रभवतीति कार्मुकम्। 'कर्मण उकल्न! इति उक- 
अत्ययः । तस्मिन्नवजिगमिषुज्ञाठुमिच्छुरासमभवम् । गमेः सन्नन्ताउुप्रत्ययः । शिथिल- 

तरहरचापस्थ कि नमनेन भद्नेन वा, मदीयचापारोपणेन ल्वद्ीयभुजवर्ं ज्ञातुमिच्छा- 

मीत्युक्तवानित्यर्थ: । मालिनीदइत्तम् ॥ 
ततः श्रीराम: किमकार्पीदियत आह-- 

आदाय तत्सग्रुणमाशु विधाय तत्र 
५ धृ 

संधाय वाणमंबधाये तपोधनलम । 
तंज़जी वितस्य दयमानमना मनीपी 

संभूतघारसमराद्विरराम रामः ॥ ११२॥ 
आदायेति। मनस ईपी मनीपी विवेकसंपन्न: । शकन्ध्वादिल्लात्पररुपम्। मीद्यादिला- 

न्मलर्थ इनि: । रामसतद्भागवकार्मुकमादाय ग्रहीला आशय झीघ्र॑ सगर्ण सज्यं विधाय 
कला । 'मीवी ज्या शिक्िनी गुण: इत्यमरः । तत्र कार्मुके वाणं शरं संधाय योजयिल्ा । 

 ततस्तपोधनल्मबधार्य । अय॑ तपख्री ब्राह्मणोड्वध्य इति निधोर्ये्र्थ: । अत एव 
तज्नीवितस्प भागवरामग्राणधारणं प्रतीत्यथ: । 'कतृंकर्मणो: कृति” इति कर्मणि पट्टी । 
दयमान ताच्छील्येन दयातत्परं मनो यस्य स तथोक्तः सन् । संभूतघोरसमरात्समुप- 
स्थितदारुणरणाद्विरराम विरतो5भूत् । 'जुगुप्साविराम-इल्यादिना पश्चमी। उत्तरीला 

चापारोपणाद्याउम्बरमेव कृतवान । “न ब्राह्मणों हन्तव्यः? इति न्यायेन युद्ध न कृत- 
वानिल्रथः । नहिं युक्तायुक्तविचारतत्परा विविकिनो निजरभुजबलमेव पश्यन्तीति 
भाव: । वसनन््ततिलकाशत्तम ॥ 

० ० १ 

ताबुभा च भुगवशसंभवी 
० 

चापदण्डजमदभिसंभवों । 
प्रहभावमवलम्ब्य केचर्ल 

राघवापिंतगर्ण 

बवापितगुणों वभृवतुः ॥ ११३ ॥ 
ताबिति । किंचेति चार्य:। रूग्र॒वंशी भूगुमुनिवेण् संभवः कारण ययोस््ती । तनन- 

९, अवधाय' इति पाठः, २, 'तजीविताय” इति पाठः« 



बालकाण्डस् । <५् 

न्याविद्यर्थ: । यद्वा भागुवंशे शैलप्रषातजवेणो भगुमुनिकुले च संभव उत्पत्तियेयोस्ती । 
अगुर्देल्यगुरी शंभी जमदप्मिग्रपातयो:' इति नानाथरल्लमाला। तौ पूर्वोक्तावुभी चाप- 
दण्डजमदसभिसंभवी धलुर्यश्जिमदम्यों केवलमत्यन्तं अहृभावमपरोपणताग्रयुक्तनम्रलं 
विनयावनतल् चावलूम्ब्य राघवेणार्पितो निश्षिप्तो गुणो भीर्वी साघुलं च ययोस्ती ॥ 
यद्वा राघवेडरपितो गुण: पराक्रमः सत्त्वगुणश्व याभ्यां तो व्भूवतुः । एकत्र खारोपस्थ 
महापराक्रमसूचकात्, अन्यत्र विष्ण्ववतारलेन तन्न सत्तगरुणसमपंणाचेति भावः। अन्न 

चापदण्डजमदमिसंमवयोः केवलग्रकृतयोरेव अह्लभावावरूम्बनरूपसमानघर्मेणीपम्यस्य 
गम्यमानलात्केवलप्रकृतगोचरात्तुल्ययोगितालंकार: । असख्ुतानां तथान्येषां केवल तुल्य- 
घरमतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता ॥? इति लरक्षणात् । स चोक्तके- 
पान्नैन संकीयते । रथोद्धतावत्तम---रान्नराविह रथोद्धता छुगौ” इति लक्षणात् ॥ 

युगपत्मप्तयुणयोश्रापमागवरामयोः । 
ऋजुता वक्रतां प्राप वक्रतापि तथारजबम् ॥ ११४ ॥ 

युगपदिति । युगपदेकदा श्राप्तो ग्रणो मौर्वी साधुल्ल॑ च ययोस्तयोश्वापभा्गवरा- 
सयो: । “चापभागेवंयोस्तयो:” इति च पाठ; । ऋजुता आजेवं वक्रतां नम्नल्लमाप । 
तथा वक्ता कौटिल्यमाजैवं प्राप | 'आप्रोतेछेड? इति पुषादित्वाच्लेरहदेश: | सज्यत्वादजु- 

आापो नम्रो5भूत् । तावग्धनुनेसनदक्षमिसमहं कि कर्तुं शक्तोीमील्यहंकारं परित्यज्य सा- 
धुत्वश्नहणाह्कों भार्गव: ऋजुरासीदिति वाक्यार्थः । अन्न प्राप्तगुणपदार्थस्य विशेषणग्या 
ऋजुतावकतयोरितरेतरभावश्राप्ति ग्रति हेठ॒त्वात्पदार्थहेतुकं काव्यलिह्टमलूुंकारः । 'हेतो- 

वॉक्यपदार्थत्वे काव्यलिज्मुदाहृतम? इति लक्षणात्। तथा धन्नुर्गुणप्रास्यनन्तरकाली- 
नत्वेषपि भागवगुणग्राप्ते: युगपदित्येककालीनत्वोत्तया तदसंवन्धेडपि संबन्धासिधाना- 
दर्सवन्धे संवन्धरूपातिशयोक्ति: । सा च खतःसिद्धकविग्रीढोक्तिसिद्धकार्यकारणपौ- 
वौपर्यविपयेयनिवन्धनेति रहस्यम्। तथा ऋजुता वक्नता चार्जवं प्रापेति स्फुरतो विरो- 
धस्योक्तरीद्या समाधानाद्विरोधाभासश्रेति संकरः ॥ 

ततस्तत््णममोधेन राघवः शरेण भागेवस्य स्वगंति रुराध ) 

तत इति। ततस्तदनन्तरं राघवस्तत्क्षणं तस्मिन्नेव क्षणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। 
अमोषेनाव्यर्थन शरेण सा्गवस्य भगुनन्दनस्थ रामस्य खगति: खलाकगसन रुरोध । 

चभज्ित्यथ: । 'खरव्ययं खरगनाक-? इत्यमरः । दिशोपायगमे गतिः” इति वेजयन्ती ॥ 

स्थान ह तत् ॥ 

स्थाने हि तत्। तद्गतिनिरोधन स्थाने हि युक्त खछ॒। 'ुक्ते दें सांग्रतं स्थाने! इत्यमर:॥ 

१, 'सागेवयोस्तयो:? इत्ति पाठ स्वमेजात्तिम” इतति पाठ 
चु० रा० ८ 



४६ चम्पूरामायणम् । 

तत्कथमित्यत आह--- 
| का बिक 

नूर जनेन पुरुषे महति प्रयुक्त- 
सागः पर तदनुरूपफर् प्रसूते । 

कला रघूहृहगतेः क्षणमन्तरायं 
हि. ति 53-22 यक्लागवः परगतेबिहति प्रपेदे ॥ ११५ ॥ 

नूनमिति । जनेन महति पुरुष महालुभावे विपये प्रयुक्त कृतमागोडपराधः। 
“आगो5पराधो मन्तुश्च” इत्यमरः । परमल्यन्तं तस्यागसोड्नुरूपमनुगुणं फर्ल प्रसूते 
जनयति । नूनमिति वस्तुविचारल्ान्नायमुस्मेक्षाऊंकार:ः । कुतः । यथस्मात्कारणा- 

द्वांगंवः । उद्दहतीत्युद्दहो रघूणामुद्ददों रघूहहो रघुनन्दनः । 'तस्याखु तोका- 
पत्यं च प्रसवोद्रदनन्दना:ः इत्यमरः । “नन्दिग्रहि- इत्यादिना पचाग्रच् | तस्य 
गता विपये क्षणं क्षणमात्रमन्तरायम् । विप्ननिरोधमिति यावत् । छृत्मा परगतेः 
खलोंकपग्राप्तोर्वेहर्ति हार्नि अ्पेदे श्राप । ऐहिकामुध्मिकगल्योरन्यतरविच्छेदं पृष्टः सब्रि- 

हल्येकसंचारतात्पर्यणामुप्मिकगतिनिरोधमेवाह्टी चकार भागवः । अतस्तनमिरोधमेव 

श्रीरामश्चकारेलर्थ: | विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपो डर्थान्तरन्यासालंकार: । 'सामान्यविश्ये - 
पणकार्यकारणभावाश्याँ निर्दिष्टप्रक्षतसमर्थनम्थान्तरन्यासः” इति सर्वखसूतन्नम् ॥ 

अथ संक्रान्तया जामदश्यशक्तिसंपदा संपन्न पन्नगपरिद्वदभोगभुजा- 
+॒ है थ परिख पु 

मिराम॑ राममंविरलमालिडृडथ मूश्युपाधाय दृशरथः परिखयेव परिसरे प- 
रिसरन्ता सरयूसरितानुविद्धामयोध्यां दारकान्सदारान्साद्रमवलोकय- 
5. पौरपरं ० ८. $ 3 +< रे श्े प्रीन्दर्य (ः श्वि ! अ पेच्छे न्तीनां पौरपुरंधीणां नीरन्प्रितगवाश्षैः कदाक्षेः सौन्दर्यवश्चितर्तापिछछेः 

पिह>छातपत्रायमाणधवलातपन्नः प्रविवेश । 
अथेति | अथ जामदग्न्वस्य परलोकगतिविहल्यनन्तरं दशरथ: संक्रान्तया प्ति- 

फलितया । ज्मदमेरपत्य॑ पुमाआमदग्न्यः । गर्गादिश्यो यज!। तस्य भागवरामस्य 
शक्तिसंपदा सामथ्यसंपत्या संपन्न॑ सम्रद्धम । अवतारादवतारान्तरसंक्रमणनियमात्सं- 
प्रतिपन्नवैष्णवतेज:परिपूर्णमित्यथ: । परिवृंहतीति परिश्ृढव: प्रभु: । बुंहेवा कर्तरि क्षप्न- 
प्रत्यय: । ते प्रभी परिद्रद:” इति नकारहकारयोलॉपो निष्ठातकारस्य ढल्॑ च निपालते। 
पतन्नगपरिवडस्य भुजगेन्द्रस्य भोग: कायरत्कत्पाभ्यां भुजाभ्यामभिराम मनोहरम । 
भोगः सुसे झ्यादिद्रतावद्ेश फणकाययों:” इत्मरः । राम श्रीरामभद्रमविरल गाढ- 
सालिइ्माक्िप्य । तथा मूर्त्न शिरस्युपाध्रायाध्राणं झृत्वा | कूच्छुनिर्गत॑ पुत्र॑ पिता शिरसि 

5. अविरलपुलकम्” ट्नि पाठ:. २. 'सपरिखयेव” इति पाठ.: ३. ननीरंध्रत” इति 

पाठः, ४. 'तापिच्छे:! दति पाठ:, ५. 'पिच्छातपत्ना' इति पाठ:, 



बालकाण्डम् । ८७ 

जिप्रतीति शाख्राचारप्रसिद्धिः ! परिखया पद्टणस्य वलयाकारेण निखातजलाधारदुर्ग- 

विशेषेणेवेत्युत्रेक्षा । परिसरे पर्यन्तभुवि । 'पयन्तभू: परिसर: इत्यमर: । परिसरन्दा 

प्रवहन्ता सरयूसरिता सरय्वाख्यया नद्याजुविद्धामावेश्टितामयोध्यां निजराजधानीं 
सदारान्सवधूकान्दारकाउश्रीरामादिकुमारान्साद्रं॑ सब्नेहमवलोकयन्तीनां पौरपुरंध्रीणां 

संवन्धिभिस्तथा नीरन्ध्रितगवाक्षैनिरन्तरगवाक्षमागें: । 'वातायनं गवाक्ष:” इत्यमरः । 

सौन्दर्यवश्चिततापिज्छै: सौभाग्यनिर्जिततमालकुसुमैः । तत्सदशैरित्यथ: । अत एवो- 
पमालंकारः । 'कालस्कन्धस्तमाल: स्थात्तापिउ्छः इत्यमरः । तापिज्छस्थ पुष्पं तापि- 

ड्छम् । पुष्पमूलेबु वहुलम” इति छुक्। कटाक्षैरपाज्ञावलोकनै: । यद्वा । यद्वतागत- 
विश्रान्तिवैचित्येण विवर्तनम् । तारकायाः कशाभिज्ञासं कटाक्ष प्रचक्षते ॥? इत्युक्त- 

क्षण: । पिज्छातपन्न॑ वहँमयच्छत्नं तद्गदाचरतीति पिज्छातपत्रायमाणम् । 'पिछ्छवर्दे 
नपुंसके” इत्ममरः । पिज्छातपत्रशब्दादाचारस्प क्यजन्ताह्टः शानजादेशः: । “आने 
सुकू! इति मुगागमः । तथाभूतं धवल्यतपन्रं श्वेतच्छत्न॑ यस्य स तथोक्तः सन्प्रविवेश 
गविष्ववान् । अन्नातपत्रस्य खधवलिसपरिवत्यागेन कटाक्षनीलिसखीकरणल्ोक्तेस्तद्ुणा- 
लंकारः । तेन चोक्तोपमानिरूढेन घवलातपत्ररुय पिज्छातपत्रलमुत्प्रेक्ष्यत इति त्रयाणां 

संकरः ॥ 

लज्जावशादविशद्स्मरविक्रियामि- 
स्ताभिवैधूमिरतिवेलमवाप्तसौरुयान् । 

इक्ष्वाकुनाथतनयान्प्रथमों रसानां 
तारुण्ययोगचतुरशवतुरः सिषेवे ॥ ११६ ॥ 

लज्ञोतिं । लजावशाहजायत्तल्वद्धेतो: । त्रपापारतन्त्र्यादित्यर्थ:। 'बश आयत्त- 
तायां च इतममरः । अविशदा अस्फुटाः स्मरविक्रिया मन्मथचेष्टा यासां ताभिः + 

एतेन मुग्धावस्था सूच्यते । 'उद्यग्ौवना मुग्धा लज़ाविजिंतमन्सथा” इति रक्षणात्। 

ताभिरवधूमि: सीतादिभिनेवोढासि: । “वधूर्जायानवोढ्यो:” इति विश्वः । अतिवेल- 
मल्यर्थमवाप्तसीख्यान्प्राप्तानन्दांश्वतुरश्चतुःसंख्याकानिक्ष्वाकुनाथस्य दशरथस्य तनया- 

उश्रीरासादीन्कुसारांस्तारुण्ययोगे यौवनसंगतिदशायां चतठुरो निपुणः ।. विनोदकर इति 

यावत् । योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिंघु” इत्यमरः । रसानां नवानां गथमः स्खज्ञ- 
ररसः सिषेवे सेवितवान | सवधूकानां तरुणानां चतुणों राजकुमाराणां श्रीरामादीनां 
संभोगशशज्ञरः गवृत्त इत्यथे।नवरसास्लव॒लुंकारशात्त्र उक्ता:--->शझरवी रकरुणारौद्रहा स्य- 
भयानकाः:। वीमत्साद्धुतशान्ताख्या रसाः पूर्वरुदाह॒ता:॥” इति । तत्र ःशज्ञरो द्विविध:--- 
संभोगो विप्रलूम्भश्वेति। तदुक्त जुज्ञरतिलके--संभोगो विग्रलम्भश्र द्विघा शुज्ञर इष्यते। 
संयुक्तयोस्तु संभोगो विश्नलम्भो -विदुक्तयो ॥ विप्रलम्भश्वतुधोत्र वर्ण्यते रसकोविदे: । 

१. 'तततन्र । लगा” इति पाठः. 



८८ चम्पूरामायणम् । 

भय के 

पूवानुरागमानाख्यम्रवासे करुणात्मना ॥ ग्रागसंगतयोयूनो रायः स्यादुत्तरे त्रथः । स्युः आरा- 
क्संगतयोरेव तत्र पूवीनुरञ्षमम् 0? इति । अन्न समवायिकारणत्वेनालम्बनयोनोयिका- 
नायकयो: ससागमजन्सा रतिस्थायी संभोगशुद्वरः । रतिनीम संभोगविषय इच्छा- 
विशेष: । तदुक्तम--यूनोरन्योन्यविपया स्थायिनीच्छा रतिः स्घृता' इति | संभोगश्व 
यूनोरन्योन्यानन्दजनक दरशनालिइ्नादि कर्म । तदुक्त भावश्रकाशे--कामोपचारसंभूततः 
कामः ररीपुंसयोः सुखम् । सुखमानन्दसंभेद: परस्परविमर्देजः ॥ उपचारस्तथानन्दका- 

रक॑ कर्म कथ्यते ॥? इति। तद्विषय इच्छाविशेषः स्प्ृह्मपरपर्यायः प्रमोदात्मकमनोदत्ति- 
विशेषों रतिरित्यथ: । तदुक्तम--संपनैश्वयेसुखयोरशेपग॒णयुक्तयोः । नवयोवनयो:ः 
छाध्यप्रकृलों: कछिप्रुपयो: ॥ नारीपुरुषयोसतुल्यपरस्परविभावना । स्पृहाद्वया चित्तदइत्तो 

रतिरिल्यभिधीयते ॥! इत्यलमतिग्रसप्रेन । वसन्ततिलका इत्तम् ॥ 

विद्ययेव चअयीदृष्टया दर्भपन्नाग्रधीः सुधीः । 
राजपुत्या तया रामः प्रपेदे प्रीतिमुत्तमाम् ॥ ११७॥ 

विद्ययेति | दर्मपत्राग्रधी:। निशितबुद्धिरिति यावत्। सुधीर्विद्वान [कर्ता] । विशे- 
पणद्वयमेतद्रामेषपि योज्यम् । च्रयी निवेदी । 'इति वेदास्लयरत्यी” इत्यमरः । तस्या 
दृष्या पर्यालोचनेन या विद्या ज्ञानं तयेव रामस्तया राजपुन््या जानक्या । 'सुतोडग्रराज- 
भोजमेरुभ्यों दुह्रितुः पुत्नवद्गक्तव्य:ः इति दुह्ितिशब्दस्य पुन्नवदादेशः । उत्तमां प्रीति 
परमानन्द प्रपेदे प्राप । उपमालंकारः ॥ 

अथ कवि: काव्यवर्गनमाख्यानपूर्वक॑ काण्डरामाप्ति कथयति--- 

इति विदभराजविरचिते चम्पूरामायणे बारकाण्डः समाप्तः। 
इतीतल्यादि । दइतिशब्दः परिसमारप्ती । विदर्भाणां जनपदानां राजा विदर्भराजो 

भोजस्तेन विरचिते प्रणीिते । इति कविनामकथनम । “गद्यपद्मात्मकं काव्यं चम्पू- 
रिलमिधीयते” दत्युक्तलक्षणं चम्पू: । तथाभूत॑ रामस्यायन चरितत इत्त चम्पूरामा- 
यगम् । तस्मिन्िति काव्यव्ययो: कथनम् । शिष्टट स्प्टम ॥ 

इसति श्रीमस्परमयोगीन्द्रवन्दमानसेन्दीवरसंदोहासन्दानन्दलाभाभिननिदतरघुनन्द- 
नचरणारविन्दमकरन्दास्थादनकन्दलितसारखतेनाखण्डतप:प्रचण्डमुनिप्रकाण्डमण्डलेश्व- 
रशाश्टिल्यमहामुनिगोत्रावतंसस्थ वचनान्वयसथापारावारपारिजातस्थ॒धन्वन्तथयवता- 
रान्तरस्थायुर्वेदप्रमुसनिशखिलविद्यासारसर्वश्ञसावंभा मस्य॒ कोदण्डपण्डितवर्यत्यञ॒ तनूजेन 
गद्राम्बिकागर्भरलाकरस॒वाकरेग श्रीरामचन्द्रबुबेन्द्रण विरचितायां चम्पूरामायणव्या- 

ख्यायां साहित्यमज्ञपिकासमास्यायां बालकाण्ड: समाप्त: ॥ 
रामचन्द्रावरचिता रामचन्द्रपढार्पिता । 
बालकाप्टस्थ संपूर्णी व्याख्या मज्ञपिकामिधा ॥ 



अयोध्याकाण्डम्। .. ८९ 

अयोध्याकाण्डम । 
गच्छता दशरथेन निदवृतिं 

भूम॒जामसुलभा भुजाब॒छात् । 

मातुलस्य नगरे युधाजितः 
स्थापितीं भरतलूक्ष्मणानुजी ॥ १ ॥ 

गउछतेति । भुजावलान्निजभुजशक्ते: 4 (बल शक्तो वलासुरे! इति शाश्वतः। 
भुजशब्दशबन्तो5प्यस्ति । त्रेतायां रघुनायकस्य महितख्याता भुजाया यथा” इति 
अयोगश्व । भूभुजां राज्ञामसुलभां डुर्लभाम् । अनन्यसाधारणामिति भाव: । निद्वेतिं स॒- 
खम्। “निवाणं निर्ेतिः सुखम्? इति पर्योयः | गच्छता ग्राप्वता । अजुभवतेति यावत् । 
गुणवत्पुश्नलाभेन निजभुजवलूस्थ साफल्यसिद्धेरिति भाव: । दशरथेन । भरतलक्ष्मणा- 

नुजी भरतशज्रन्नौ। शन्रुन्नस्य रामाचुजलेडपि नेयल्येन भरतानुजलम् , लक्ष्मणस्थ च श्री- 
रामानुजलमित्युभयस्त्रापि खतःसिद्धत्नादिति भावः। युधाजितो युधाजिन्नाम्नो मातुलस्य 
माठश्रातुः । तयोरेवेति भावः । 'मातृश्राता तु सातुरः इत्यमरः । नगरे केकयस्प पुरे- 
उश्वमेधपुरे वा स््थापितौ प्रतिष्ठापिती । दौहित्रदिरक्षोईद्धुस्य केकयस्पाज्ञया तदानयनार्थ- 
मुपागतवति युधाजिति राजा तनयौ प्रेषितवानित्यथैः । श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड- 
आरम्भें “गच्छता मातुलकुरूम? इत्यायपद्ये प्रथमतः अयुक्त गच्छता” इति पद वाल्मी- - 
किना तदेतद्धोजेनात्रापि सज्वठाचारतया चमत्कारकारितया वा श्रयुक्तमिल्यजुसंघेयम्। 
एवमुत्तरत्रापि तत्तत्काण्डागपदं तत्तत्काण्डादौं अयुक्तमित्यवगन्तव्यम् । रथोद्धताइ- 
त्तम--रात्रराविह रथोद्धता छगो' इति लक्षणात् ॥ 

तदनन्तरं राजा श्रीरासामिषेकं कतुमुद्युक्तवानिद्याह--- 

अथ द्शरथः पुत्र राम॑ खतस्रिजगत्पति 
स्वविषयमहीसात्रे कतु पतिं विद्धे मातिम्। 

मुवनसरणे कल्य॑ कल्याणभूधरमादरा- 
त्खग्रहपटलीघुयेस्तम्भ॑ विधातुमना इब ॥ २ ॥ 

अथेति । अथ भरतशजुप्नयोरातुलनगरग्रतिष्ठापनानंन्तरं दशरथः खतः समावा- 
देव । भयाणां जगतां समाहारश्निजगत् । तद्धितार्थ-” इत्यादिना द्विग्रुः । त्तस्त॒ पति 
ब्रिलोकाधीश्वरं पुत्र॑ निजभाग्योदयात्युत्ररूपेणावतीण रामम् । श्रीरामनामाह्;ितं विष्णु- 
मित्यर्थः। खविषया खस्य परिपाल्यल्वेन गोचरा या मही भूस्तन्मान्रे | तावल्यां मह्या- 
मिल्यर्थ: । 'सान्नं का््येंडवधारणे? इत्यमरः । पातें कतुँ मतिं विदथे । निर्धारितवानि- 

. हर्थ:। अथनिरधारणं मतिरिति तज्ज्ञा:। कथंभूत इव। भुवनमरणे त्रिलोकोद्वहने। 'भुवने 
सलिले लोके” इत्यजयः । कल्यं सम कल्याणभूधरं खणोचलम् । 'कल्याणसक्षये खर्णे 
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कल्याणं महले5पि च! इति विश्वः । आदराच्छाध्योष्यमित्यासक्तेः खगश्हपटली निज- 
गहनिवह: । गीरादिलात् डीप् । तस्या घुरं वहतीति धुर्यो धुरंधरः । 'धघुरो यड्भकी' इति 
चत्यद्यय: । स चासो स्म्भश्व तं विधातुमना इव कतुकाम इवेत्युट्मेक्षा। 'तुं काममनसो 
रपि' इति तुमुनो मकारछोप:। श्रीरामस्य परिमितमहीपतिकरणनिधारणं सुमेरोशहाधा- 
रदारुविशेषकरणनिधोरणप्रायमिवेत्युट्प्रेक्षाथ:। तया च विशिष्टमतिविधानमेरुस्तम्भवि- 
धानयोवाक्याथयोनिर्दिष्टोकलासंभवात्साइइयलक्षणायामसंभवद्व स्तुसंवनन््धवा क्या थवत्तिनि- 

दर्शनाभेदो व्यज्यत इत्यरूुकोरेणालंकारप्वनिः । स चाय॑ दृष्ान्तो ध्वनितो वाक्य- 
मेदेन प्रतिविम्बकरणाक्षेपे तस्मोत्यानात् । अन्न तु वाक्यार्थ वाक्यार्थसमारोपाद्वाक्येक- 
वाक्यतायां तथा भाव: इलत्यरुंकारसर्वखकारः । हरिणीशत्तमू--भवति हरिणी न्सी 
म्री स्ठी गो रसाम्वुधिविष्टपे:” इति लक्षणात् ॥ 

तद्नन््तरमसों संमच्य मन्निभिः सह पौरबृद्धान्बुद्धअ्रवःपुरोधसः 
संमान्समाहय समादिदेश 

तदिति | तदनन्तरं मतिविधानानन्तरम् । अथ दशरथो मन्त्रिभिः। सुसन्त्रप्रमुखे- 
रमालः सहेल्र्थः । सहार्थविवक्षायां ठतीया। अतएवं 'विनापि सहशब्देन भवति” इति 
काशिका । संमच्य सम्यगालोच्य बृद्धश्रवःपुरोधाः पुरुह्तपुरोहितो बृहस्पतिस्तत्स- 
मान । विद्यावुद्यादिभिगुणेस्तत्कल्पानित्यथ: । उपमालंकारः । पुरोभवाः पीरासते च ते 

ब्रद्धाश्व तान्वयोदद्धान्विप्रान्समाहूयामन्त्य समादिदेश । उक्तवानित्यथः ॥ 

समादेशप्रकारमेव विशणोति--- 

विदितमेव हि भवततां शिवतातिमेव मरतिं द्धानाः सुपथा संचर- 
माणाः प्राणिनां दयमानमानसा मानधना: यश्यश्संमाजेनजागरूकाः ज- 

नोपतापसमार्जनतत्पराः परां निदंतिमुपेत्य देवभूय गताः सर्वे नः 
पूर्वपुरुषा इति । 

विदितामिति । शिवतातिं शिवंकरीम् । कल्याणामेवेल्यर्थ: । 'शिवतातिः शिवंकरः* 
टू्मरः । मर्ति बुद्धि दधाना धारयन्तः । न तु कदाचिदष्याध्रातडुबुद्विगन्धा: । सुपथा 
नीतिशझात्रोक्तमार्गेग संचरमाणाः ग्रव्ृत्तितत्परा: । न तृत्पथवर्तिनः । परथेत्यन्न 'पथो 
विभाषा” इति विकत्पात्समासान्तभावः । तृतीयाबिधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम? 
इूलति हतीयापत्तिरित्याश्रुर्त प्राक । तथा प्राणिनाँ दयमानमानसा:ः । सकलभूतदया- 
पूर्णचित्ता इसथेः । न तु कठिनहदयाः: । आणिनामिति “करतृकर्मणोः कृति! इति 
कर्मणि पष्टी । मानधना मानकवित्ता:। न तु यथाकर्थचित्माणपरायणा: । यशाःसंमा- 

१. समान्युरोदितान” इति पाठः. २, “अचचा: संसरणिसंमार्जनजागरूका:” इति 

पाठ, ३. मार्जनपरा:” इति पाठ:, 
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जनजाग़रूकाः कीर्तिसंपादनसावधानाः । न तु केवलाथीरजनतत्परा:। “जागरूक: इत्यूक- 
ग्त्ययः। जनोपतापसंमार्जनतत्परा निरुपाधिपरदुःखप्रह्मणेच्छापरतन्ज्ञा: । न तूपेक्षात- 

त्पराः । इत्थंभूता नोडस्माकम्। इदानींतनाभिप्रायसंभावनया न इति वहुवचनम् । सर्वे 
०. &. ९ ० कलम ० च 

निखिलाः पूर्वपुरुषा इक्ष्वाकुप्रद्नतयः पुरातनव्पालछा: परां निद्व॑त्ति-परमसुखमुपेत्य देव- 

भूय॑ देवलम् । भुवों भावे क््यप् । गताः श्राप्ताः । झत्येत्तदवत्त मवतां विदितमेव। 
भवद्धिर्शातमेवेत्यथं: । न ॒तु मयाज्ञापनीयम् । तथापि वक्तव्यार्थसंगतल्यथ ज्ञापितमि- 
ह्येवकारार्थ: । 'मतिवुद्धि-? इत्यादिना वर्तसानार्थे क्त:।"क्तस्थ च वर्तेमाने” इति पष्ठी । 
विशेषणाभिपग्रायगर्भत्वात्परिकरालंकार: । 'साभिग्रायविशेषणं परिकरः” इति लक्षणात् ॥ 

| ५ बे दि] ५ 

तस्माद्स्मामिरपि तेषां सनीषासनुसरसाणेरेतावन्त कार्र॑ परिपालिता: 

किल सकला; प्रजाः । 

तस्मादिति | तस्मात्कारणात्तेषामस्तत्यूव॑पुरुषाणां संवन्धिनीं मनीषां बुद्धिम्। 
धुद्धिमनीषा धिषणा? इत्यमरः । 'सरणिम्” इति पाठे पद्धतिम् । सार्गमित्यर्थ: | अज्ुुस- 

र॒माणैरनुवतेमानेः । अवश्यं पितुराचार:” इति न्यायेन शिवतातिवुद्धिधारणादि- 
वैशिश्येनेव अवर्तमानैरित्यथः । अन्नास्या मनीषाया अन्यन्नासंभवात्तत्सहशी मनी- 
पामिति साहद्याक्षेपादसंभवद्वस्तुरूपो निद्शनालंकारः । अस्माभिरप्येतावन्तं का- 
लम् । वहुकालमिल्यर्थ: । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया | सकला: प्रजा: परिपा- 
लिताः किल। नीतिशाज्नाजुसारेण संरक्षिताः खछ॒। वार्तासंभाव्ययो: किल! इत्यमरः ॥ 

न तु वार्तासात्रमेव, किंतु भवन्तो 5प्यन्न प्रमाणमिद्याह--- 
प् ५ ९ 

प्रमाणमत्र परिपालनक्रियामिमां मदीयामनुभवन्तो ननु भवन्त एव । 

प्रमाणमिति । अन्नास्मिन्नथे इसमां अवतेमानां मदीयां परिपालनक्रियां प्ज़ासंर- 
क्षणकृतद्यममनुभवन्तः प्रल्यक्षमनुसंद्धाना भवन्तो यूयमेव अ्रमाणं ननु। साक्षिणः खल्वि- 
लर्थः । किंप्रमाणान्तरोपन्यांसेनेल्येवकारार्थ: । नन्विद्यामन्नणे वा ॥ 

अस्तु तहिं। ततः कि. तत्नाह-- 

भवतार्सभ्युपमसानां निगमानां प्रतीपगामिनीं पद्वी न प्रत्मेति खछु 
लोकस्तंदस्ति किंचिद्भ्यथेनीयम् । ५ | ह 

भवतामिति | भवतामश्युपगमानाम् । भवद्धिरज्ञीक्षतानामितल्यर्थ: । “अद्जीकारो- 
अभ्युपगमः” इल्यमरः । निगमानां नीतिशाज्त्राणां प्रतीपगामिनीं अतिकूलवर्तिनीं पदवीं 
मांगे लोको जनः । कश्चिदपीति शेषः । न ग्रत्येति नाजुवर्तते खछ। युध्मदुपद्ध्नीति- 

4. 'एतेषां सरणिम्” इति पाठः. ३, 'क्रियामनुभवन्तो” इति पाठः, ३. एवम? 
इति पाठः, ४. “अस्युपगतानां निगमानां वा? इति पाठ:. 09% ॥ 
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मागमेबानुसरतीलर्थः । तस्मात्कारणात्किचित्मथयोजनमभ्यथनीय चाचनीयम । द्वश्टव्यं- 
मिति यावत् | अस्ति ॥ 

कि तदन्यर्थनीयमित्ञाह-- 
कप गीतख्यातिमिहँति [4 सह ७५ अधिक #& 45 थे 

मम सुरनरगीतख्यातिभिदँतिभिवां 
५ ला े 

दिवि भुवि च समानप्रक्रमेविक्रमेवों । 
नियतमपरिहायों था जरा सा सदक्ले 

थु किक कप पा हक 

विकचकमलपण्डे चन्द्रिकेवाविरासीत् ॥ ह ॥ 
ममेति । छरनरगीतख्यातिभिर्देवमानुपाभिष्ठुतप्रति४र्हतिभिरायुघेवा । 'हिति- 

उ्वील्ंयुरायुधम? इति वेजयन्ती। देति: शस्ने5पि तृत्चियो:” इति केशवश्व । तथा दिवि 
भुवि च खर्गम्ललछोकयों: समानग्रक्रमैस्तुल्यग्रकारे: । लोकद्वयेडपि अतिहतप्रसाररि- 
त्यर्थः । विक्रम: पराक्रमची या जरा पलितादिरुपा जीणावस्था। 'पलितं जरसा शौह्नयं 
क्रेशादी विद्लसा जरा' इत्ममरः । नियतं निश्चितमपरिहार्या परिहर्तुमशक्या । आयुध- 
शक्तथा वा दुष्परीहारेल्यर्थ: । सा जरा मदहें मदीयशरीरे विकचकमलपण्डे' प्रफुछा- 

म्वुज़कदम्धे चन्द्रिका कामुदीवाविरासीत्पादुरभूत् | यथा चन्द्रिका कमलसंकोचम्ला- 
नतादिददेतुस्तथा मदीयाइसंकोचादिहेतुर्जरा समुत्पन्ना भूदिद्यर्थ: । ग्वणाल विसमच्जादिक- 

दम्बे पण्डमस्रियाम” इल्ममरः । “चन्द्रिका कामुदी ज्योत्खा” इति चामर: | उपमालंकारः। 
मालिनीग्त्तम ॥ 

ततः किमियत आह-- 
फ् &७ 

तस्मात्समस्तक्षत्रवगगवेपाटदनवरिछ्धारापरख घभरणभीपणवेपभा गैव- 
भज्ञादपरिचिछिन्नतरणशोयशालिनि सोजन्यभाजने जनानुरागनिलये नि- 

मंत्सरे वत्सछे वत्सेडस्मिन्विश्वंभराभारं चिरकाढूधायेमाणमार्यरनुमतः 
सन्नवताय विश्वान्तिसुखमनुभवितुममभिलपामीति । 

तस्मादिति । तन्माजराविर्भाबाद्वेतो: समस्तक्षत्रवर्गस्य कातंवीर्यायश्षेपक्षत्रि- 
यनिवद्रस्थ गर्वपाठटनेनाहेकारविदलनेन वरिष्ठोरुतरा । महत्तरेति यावत्। 'प्रियस्थिर-? 

इस्थादिनोसशब्दस्थ वराक्ेदा:। तादशी धारा यस्य स तथोक्तः परश्रथः कुठारसस्थ भर- 
पेन दारुणेन भीपणों भयंकरो वेषो नपथ्य यस्य स तथोक्तस्य भागवस्य जामदसम्यस्य 
भद्ेन गर्वनिर्वापणेनापरिच्छिन्नतरमतिगम्भीरं यच्छार्य तेन शाल्यत आमभीक्ष्ण्येनेति 
तथोक्ते | 'बहुलमाभीदण्ये! इति णिनि: । सौजन्यमाजने छजनलैकनिकेतने जनानुराग- 

निलये सकलप्राणिकोकप्रेमासदे निर्मत्सरे परोत्कर्पासहनं॑ मत्सरस्तद्रहिते । अनसूये इ- 

१. खिण्डे! टति पाठः. २. पद्घारा! इति पाठः, ३- 'मत्समेव” इति पाठः, 

४. आबेरमार्:? दति पाठः, 
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ल्र्थ: । वत्सले सर्वतः लिग्घे वत्सः ज्रेहः सो5स्यास्तीति वत्सल:। 'खिग्धस्तु वत्सलः? 

, इत्मर:। वत्सांसाभ्यां कामबले” इति लच्य्र्यय: । अस्मिन्व॒त्स एतादइश सकलसदह्ुणसंपन्न 

श्रीरामे चिरकालमारम्य धार्यसाणमूह्यमानम्। विश्व विभर्तीति विश्वंभरा। 'संज्ञायां 

भत॒वृज-इत्यादिना खच्प्रयये मुमागमः | विश्वेभुराभारमशेषभूपरिपालनव्यापारमा- 
येंस्तत्नभवद्धिरनुमतस्तपोवनाश्रयार्थमनुज्ञातः सन अवतार निवेदय । निषद्षिप्येत्यर्थ: । 
विश्वान्तिसुखमखण्डविश्रमानन्द्मनुभवितुमनुसंधातुमभिलषासीच्छामीति । एवमादिदे- 

शेति पूर्वेण संबन्धः ॥ 
ततः किंजातमिद्यत आह-- 

ततः प्राद्षेण्यपयोवाहव्यूह्तनिवनादाकर्णनसमुदीर्णनिरातिशया- 

हादसंसगेनिरगेलनिरगलत्केकालापिनः कलापिन इव जनाः प्रमद्भवक- 
[0० 

लछकलरवमुखरितहारिन्मुखा बभूवुः । 

तत इति । तत आदेशानन्तरं प्राइृषि भव: प्रावृषेण्यों वार्षिक: । आप एण्य: 

इति एण्यप्रत्ययः। तादशो यः पयोवाहव्यूहो जल्धरपटलस्तस्त्र स्तनितं गर्जितमेव ना- 
दो ध्वनि:। 'स्तनितं गर्जितं मेघनिर्धाषे रसितादि च' इत्यमरः । तस्याकर्णनेन श्रवणेन 
समुदीणः । समुत्पन्न इत्यथः । गौणार्थल्ादगआम्यलं अत्युतोत्कषीवहमेव । यथाह द॒ण्डी-- 
“निश्यृत्ोद्दीगेदान्तादिगौणबृत्तिव्यपाश्रयम् । अतिसुन्द्रमन्यत्र ग्राम्यकक्ष्यां विगाहते 0? 
इति । तथाभूतो यो निरतिशयाहादः परमानन्द्स्तस्थ संसगगंणावेशेन निर्गलमग्रति- 
वन्ध॑ यथा तथा निर्गेलन्त्यो निर्गच्छन्त्यों या: केकाः खवाण्यस्ता आलपन्ति ताच्छील्येन 
कूजन्तीति तथोक्ताः । के मूत्ि कायति ध्वनयतीति विग्नह: । 'केका वाणी सयूरस्य” इत्य- 
सर: । कलापिनो वहिंणो मयूरा इवेत्युपमा। जनाः श्रोतारः प्रमदभवो हर्षसमुत्पन्नः । 'प्रम- 
दसंसदौं हर्ष! इत्यत्रत्ययान्तो निपात: ।॥यः कलकलरवः कोलाहलघ्वनिः । 'कोलाहलूः 
कलकलः इत्यमरः | तेन मुखरितानि मुखरीकृतानि। वाचालीकृतानी द्यथै: । 'तत्करोति-+ 
इति ण्यन्तात्कमृणि क्त:। तानि हरितो द्डिमुखानि द्गिन्तराणि तान्येव मुखानि वद्नानि 
येषां ते तथोक्ता व्भूव॒रिति डिष्टरूपकमुतक्तोपमया संकीर्यते । श्रीरामाभिषेकवार्ता- 
श्रवणजनितानन्दातिशयोकहृसितकोलाहलेनाशेषदिगन्तरालानि ग्रतिध्वनि चक्ररित्यर्थः 0 

आनन्द्वाष्पविसरो बदने प्रजाना- . 

माविवेभूव सकरन्द इवारविन्दे । 
रामस्य कान्तिममिषेकद्नि भवित्रीं 

प्रक्षाल्य चक्षुरिव वीक्षितुमादरेण ॥ ४ ॥ 
आनन्देति। आनन्दवाष्पविसर आनन्दाश्रुपूरः प्रजानां जनानां वदने मुखेडर- 

१. “निनदाकणैन' इति पाठः. २. “निसर्ग” इति पाठः, ३. 'नयने” इति पाठः. 



९ चम्पूरामायणम् । 

बिन्दे पश्मे मकरन्दः पुष्परस इनेस्युपमा | आविरवेभूव प्रादुरासीत । 'मकरन्दः पुष्परस:” 
हस्यममरः । कि कठुमिव । अभिपेकदिने पद्चमिपेकद्विसे भवित्रीं भाविनी रामस्य 
कान्ति शोभाविशेषम् । चल्ुः । नेत्राणीद्यर्थ: । प्रक्षाल्य संशोध्यादरेण ग्रेम्णा वीक्षितुं 
द्रट्टमियेलि फलोेट्येक्षा । यथा लोके, चक्षुःप्रक्षालनपूर्वेक द्रष्टव्यं बस्तु पश्यन्ति तथात्रापि 
जना विशिष्टभीरामशरीरकास्ति द्रष्टकामाश्वक्षुः प्रक्षालयितुमिवानन्दाश्रृणि अवतेयामास 

रिलकः । उद्येक्षा । उक्तालंकारयोरन्योन्यनिरपेक्ष्यात्संटरष्टिः । बसन््ततिलकाशत्तम् ॥ 

राजापि तेपां संपत्स्यमानमहोत्सवोत्सुकजनसंमदेजनिष्यमाणरजो- 
राजिपातपरिजिहीर्पयेव रोमाअ्यप्रपश्चेन कआुकिताज्ञानां प्रमाणातीतां 
प्रीति प्रपन्नानां हपप्रकर्पण ट्विगणीकृतमानन्दमन्तानियम्य सुमन्रप्रमुखा- 
न्मब्रिमुख्यानेवमाचख्यो । 

शजेति। राजा दशरथो5पि संपत्समानः प्रद्यासन्रतया संभविष्यमाणों यो महो- 
त्सवों हर्पोत्पादकश्रीरामपद्माभिपिकरपव्यापार:। उक्त च भावप्रकाशे---उत्सूते हर्पमि- 
लेबर उत्सव: परिकीतित:” इति। तेनोत्सुकाः कालाक्षमल्ललक्षणोत्सक्यसंपन्ना: । 'प्रसितो- 
ल॒ुकाभ्यां-'इत्यादिना तृतीयासमाराः । ये जनासेपां संमर्दन संश्रमेण जनिष्यमाण 
उत्पत्लामानो यो रजोराजिपातः धूलिनिकुरुम्बपतनं तस्थ परिजिद्दीपैया परिहरणेच्छ- 
येबेति देतूत्पेक्षा । 'उत्पन्नस्स प्रतीकारादनर्थस्योत्पत्तिप्रतिवन््ध एवं वरम” इति न्यायेन 
ग्रगेव रजःसेटेपपरिदरणोपायचिकी पैयेवेत्युट्ेक्षाथम् । परिपृर्वात् दरतेः सन्न्तात्ल्रि 
थामग्रतये टापू । रोमाश्नप्रपल्लेन रोमहर्पणव्याप्ती । रोमाजो रोमहपणम” इत्यमरः । 
कपुकितानि कशुकबत्कृतानि। निर्मतानीद्यथ: । तान्यक्ञनि येपां तेपामू। कशुकशब्दात्त- 
करोतीति ण्यन्तात्कमंणि क्तः। ततः प्रमाणातीतां प्रीतिमपरिच्छिन्नानन्द प्रपन्नानां 
तेपां जनानां हर्षप्रक्पंण । इृषछाभजन्यों मनःप्रसादों हर्पस्तस्य प्रकर्षणातिशयेन 
द्ेतुना । द्वी गुणावात्त्ती चस्य स द्विगुण; । “गुणस्लाइत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुपु! 

इति बेनयन्ती । द्विगुगीकृतो द्विराशतः । पूववत्कमंणि क्त:। तमानन्दमिश्टानुष्टाना- 

नुभवजन्यसुसम् । राज्याभिषेकस्थ प्रजाहर्पमूललात्तदुपरबृंहितानन्दातिरिकमिल्यथः ॥ 
अन्तनिवम्थान्तरद्षे निरुत्य । समन्मप्रमुखान्यमबआादीन्मन्िमुख्यानमालपग्रवरान्प्रलेव॑ 

वश्यमाणप्रकारेणाचध्या । उबाचेल्र्थ: । अन्र अतिहर्पानन्दशब्दानां वृत्तिमेदाद्धे- 
दोष्पनेयः ॥ ः 

आख्यानगप्रकारमेवाह--- 

अस्माननाश्रिततपोवनभूमिसागा- 
नुन्मुच्य सागेपरिपालनजागरूकान । 

» आात ट्रति पाठ, 



अयोध्याकाण्डम् । हक 

अंम्छानमोग्ध्यमचिरादवरूम्व्य रास- 

मेवंविधः कथमुदेति जनानुराग: ॥ ५ ॥ 
अस्मानिति । अनाश्रितोड्नधिष्ठितस्तपोवनभूमिभाग:ः पुण्यारण्यभूप्रदेशो यैस्ता- 

स्तथोक्तान् । अखीकृतवानग्रस्थाश्रमानित्यर्थ: । कि च सार्गेण नीतिशाद्नपद्धत्या परि- 
पालने प्रजासंरक्षणे जागरूकान्सावधानान् । विशेषणद्वयेनाप्यपरित्याज्यलं सूच्यते। ए- 
वंविधानप्यस्मान्न: । वहुवचनमत्रात्मसंभावनया अमाद्याभिश्रायेण वा द्वश्व्यम् | उ- 
न्मुच्य व्यक्ला । अम्लानमक्षीणं मौरध्यं मुग्वभावों यस्त्र तम् । अनतिग्रीढमिल्यर्थ: 
त्रिजगत्पते; सकलकार्यधुरंधरस्प श्रीरामस्य तत्त्वततो5ल्यन्तप्रीढिससंपन्नभावे5प्यादराति- 
शयादित्थ॑ निर्दिष्टमित्यनुसंघेयम् ) राममचिरात्क्षिग्रमेवावलम्ब्याश्रित्य । एवंविध इत्थ॑- 
भूतप्रकार: । अनिवोच्य इति यावत् । जनानुराग: ग्रजाभिलाषविशेषः कथ कुतो 
बोदेत्युत्तयते । एतदाश्वयमित्यथ: । मनः्पबृत्ते: परतन्ना एवं प्रजा: । न सेस्तव- 
परतन्ना इति भावः । एतच्च “अन्यत्न जयसन्विच्छेत्पुत्रादिव्छेत्पाभवम? इति न्यायेन 
राज्ञो3$मिमतमेवेति रहस्यम् । वसन््ततिलकाबृत्तम् 0 

तेडपि नियमितनिजमनोरथाय दशरथाय सविनयमेव व्यजिज्ञपन् | 

ते इति | ते सुमन्नम्मुखा मन्च्रिणोषपि । नियमितो निधारितो निजः खकीयो 
मनोरथः श्रीरामामिषिककरणरूपो यस्य तस्मे । यद्वा नियमिंतः ग्रजानुरागंस् श्रीरामे 
अबृत्त्रात्सकोचितो निजमनोरथो राज्यासिलाषों यस्य | दशरथाय सविनयं सप्रश्नयय 
यथा तथा एवं वक्ष्यमाणरीत्या व्यजिज्ञपन्विज्ञापयामासुः ॥ 

विज्ञापनमेवाह--- 

देवे स्थितिडपि तनय॑ तव रामभद्रं 
छोकः खय॑ भजत नाम किमत्र चित्रम् । 

चन्द्रं विना तदुपलम्भनहेतुभूत 
क्षीरोदसाअ्यति कि तृषितश्चकोरः ॥ ६ ॥ 

देव इति। देंवे राज्षि त्वयि। 'देवः सुरे घने राज्षि! इति विश्वः | स्थिते अजापरि- 
पालनदक्षतया वर्तमाने सत्यपि लोको जनस्तवं तनय॑ रामभद्रं खये चोदनां विनिव भ- 
जतु सेवताम् | समाश्रयल्वित्य थे: । नामेति संभावनायाम् । अत्रास्मिन्नर्थे कि चित्रसाश्चर्यम्। 
न किंचिद्पीत्यर्थ: | कुत एतदित्याशइय दृष्यन्तमाह--चन्द्रमिति। हृषित: पिपासित- 
अ्रकोरश्वन्द्रिकापायी पक्षिविशेषः ।“चकोरसश्रन्द्रिकापायी? इत्युक्तलात् । चन्द्रं विना। चन्द्र 
विहायेल्यथे: । प्रथग्विना-? इत्यादिना विकल्पाद्वितीया । तदुपलम्सनस्थ चन्द्रोपत्तेहें- 
चुभूतं कारणभूतं क्षीराण्युदकानि यस्थ त॑ क्षीरोदं क्षीरसमुद्रम् । 'उद्कस्मोद; संज्ञायाम? 
इत्युदकशब्दस्योदादेश: । आश्रयति सेवतें किम्। नाश्रयत्येवेद्यथं: । अत एवं तन्न 



चम्पूरामायणम् । बज ली 

चित्रमिति वैधर्म्यण दृष्टान्तालंकारः । 'विम्बानुविम्बन्यायेन निर्देशों धमधामिणो: । दृष्टा- 
न्तालंकझति्जया मिन्नवाक्या्थसंक्रया ॥” इति विद्याचक्रवर्तिलक्षणात् । दत्त पूर्ववत् ॥ 

तदनन्तरं ७ तेखरें रत्वां $ २ 

न्तरं तंबरे तत्परस्तत्त्वविदां वरिष्ठ वसिष्ठय शासनादमिपे- 
पु *आ 

कोपकरणाहरणाय सामातद्य: पौरवग। । 
तदनन्तरमिति | तदनन्तरं॑ राजमब्चिसंभाषणानन्तरकाले तत्त्तविदासागमरहस्- 

वेत्तणां वरिष्टस्त्र श्रेष्टढ्य वसिष्ठस्य महर्पः शासनादाज्ञावचनादमिपेकोपकरणानां पुण्य- 
तीथपरिपूरितकनककलशभद्रासनच्छत्नचामरादिराज्यामिपेकसा पनानामाहरणाय । ता- 
न्याहतुमित्यथे: । तत्पर आसक्तः सन् | तत्परे असितासक्ती! इत्यमरः । सामात्यों 
मब्चिसद्दितः पीरवर्गों नागरिकसमूहस्तल्लरे ल्रां चकार ॥ 

अनन्तरद्त्तान्तमाह--- 

आह्वय राम विनयाभिराम- 
कक सावि:प्रमोदः प्रभुरेवमूचे । 

तवोत्तमाक्ले मुकुर्द विधातु- 

महाय तिष्ये दिवसे यतिप्ये ॥ ७ ॥ 

आहयेति | अमुर्देशरथो विनयेन अश्नयेणामिराम॑ रमणीय॑ राममाहूयावि:प्रमोदः 
समुत्यन्नानन्दः सन् एवं वक्ष्यमाणग्रकारेणोच उक्तवान। तदेवाह---अद्याय द्व॒तं तिप्ये । 
पुप्यनक्षत्र द॒त्यर्थ:। 'पुष्ये तु सिध्यतिष्या' इत्यमर: । पुष्यः सवीथसाधकः” इति शाख्रा- 
त्सकलकार्यसिद्धिसाधकल्लेन प्रशस्तलादिति भाव: । दिवसे। शव एवेत्यथ: । तथा रामायणे 

दशारधवचनम्--श्र एव पुष्यो भविता खो 5भिपिश्वतु मे सुत: इति। तवोत्तमाओ़े शिरसि । 
“उत्तमाई शिरः शीर्पम! इत्यमरः। सुकुर्ट महाराज्यलक्षणं कनककोटीरं विधातु निश्षिप्तं 

यतिष्ये यत्न॑ करिप्ये। खाभाविकशात्राभ्यां जनितभेदेन द्विविधस्थापि विनयस्यथ ल्श्रि 
विद्यमानसाद्वाजान लां करिष्यामीत्यथ:। अन्न कामन्दकः--विनयग्रग्रहान्भूत्य कुर्वीत 
नृपतिः सुतान.। अविनीतकुमारं हि कुलमाशु विशीरयते ॥ विनीतमीरसं पुत्र॑ योवराज्ये- 
5भमिपेवयेत ॥! इत्यूच इति संचन््धः । उपजातिबृत्तम ॥ 

» जे 

अथ दद्यरथमनोरथ कांसल्याये निवेद्य स्वभवनमुपागतस रामस भ- 
[] रच रे + 

गवान्वसिष्ठः संजातकोतुकः कोतुकमज्भ् निर्वेतिवामास । 

अथेति । अथानन्तरं दशरथस्थ मनोरथ मृथाभिषेककरणसंकल्पं॑ कौसल्याये 
निमननन्य निवेध विज्ञाप्य खमवन निजमन्दिरिमुपागतस्थ प्रविष्टस्य श्रीरामस्थ भगवा- 

न्यूज्यों वसिष्रः संजातकीतुकः । ददानीं खल्वहं कृतार्थ इत्यथः । यतः श्रीरासाशिपेक- 

१, लिलरें तत्वविदां इति पाठः, २ वरस्या इति पाठः, 



अयोध्याकाण्डम् । ९७ 

अक्रियानुवर्तनतात्पर्यण संभवामीति समुत्पन्नहृषेः सन् कौतुक॑ हस्तसूत्रवन्धनरूप॑ महल 
मइलाचारं निवेतेयामास । चकारेत्यर्थः । क्षोणीपाणिण्होत्सवे5वश्यकर्तेन्यलेन शाख्र- 
चोधितल्वादिति भाव: । 'कौतुक॑ मइले हर्ष हस्तसूत्रे कुतूहले' इत्युमयत्रापि शाश्वतः ॥ 

हि. 

आपूरयन्मझलतूयेघोषे- 
राशावशावहुभकणतालान् । 

उज्जुम्मितः को5पि गिरामसूमि- 
रुन््मस्तकः पोरंजनप्रमोदः ॥ ८ ॥ 

आपूरयज्निति। मइहलतूर् घोषैम इलार्थवाद्यध्वनिभिराशासु दिक्षु ये वशानां करिणीनां 
वह्मास्तेषां दिग्गजानां कर्णतालान्कर्णसंघट्नविघन्नजनितध्वनीन्। “वशा सत्री करिणी व- 
न्ध्या इत्यमरः । आपूरयन्विस्तारयन् । को5प्यमूतपूवे: । अतएव गिरामभूमिर्वाचाम- 
गोचर: । इयत्तयोदन्तया वक्तुमशक्य इत्यथेः । उन्मस्तक उन्नतशिराः । महानित्यथः । 
अथवा उछच्वितशिरस्कः । अतिप्रभूत इत्यर्थ: । पौरजनानां श्रमोद आनन्द उल्लु- 
म्मितः । उत्कटो5भूदित्यर्थ: । अन्न तूर्यघोषाणां द्विगगजकणतालपूरणासंबन्धे5पि तत्सं-' 
बन्धाभिधानादसंवन्धे संवन्धरूपातिशयोक्ति: । इन्द्रवज्ाइत्तम् ॥ 

तत्र । 

तत्नेति । तन्न । तस्मिन्प्रमोदोज्जुम्भणसंमय इल्यर्थः । 
यामेवाहुनिशिचरकुलोन्मूलने मूलहेतुं 

यस्याश्रित्त प्रकृतिकुटिलं गाज्नमित्र बभूव । 
अम्भोजिन्या; शिशिरसेरसः कासरीवाच्छमम्भः 

कैकेय्याः सा हृद्यम॒द्यं मन््थरा निर्ममन्धथ ॥ ९ ॥ 

यामेचेति । यां मनन््थराम् । एवकारोडन्यव्यवच्छेदार्थकः | निशिचराणां रावणादि- 
'शाक्षसानां कुलोन्मूलने वंशनाशने गणविध्वंसने वा। 'सजातीयगणे गेहे गोज्रेडपि ' 
कथितं कुलम्” इति विश्व:। मूलहेतुमाद्यकारणमाहुल्लेवते। जना इति शेष: । ् रुवः पद्मा- 
नां-/ इत्यादिना णलादेशो ब्रुव आहादेशश्व । तदुबॉधाद्विपरीतंबुब्मा कैकेम्या वर्न 
अब्राजिते ततः सीतापहरणे सति श्रीरामेण रावणादिसंहारस्य ग्रकृतल्लादिति भाव: । 
तथा अछक्ृषत्या कुटिलं खभावेन वक्रम् । '्रकृत्यादिभ्यस्तृतीयाः इति ढतीयासमास: । 
यस्या सन्धरायाश्ित्तं गात्रमित्रं तस्या एव शरीरसह॒शं वभूव । यथा तद्वात्रे खभाव- 
बकरे तथा चित्तमप्यासीदित्यर्थ:। “आकारसहसशी भ्रज्ञा! इति बचनात्पायेण अज्ञाया 
आकारसदृशलत्वनियमादिति भाव:। सा सन्थरा मन्थराभिधाना कैकेयीगहवासिनी । का- 

१. 'पैरजनातिमोद:” इति पाठः. २, 'सरितः” इति पाठः. 
च० रा० ९ 
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सरी चनमहिषीव | 'छुलायो महिपो वाहद्विपत्कासरसैरिभाः” इल्ममरः । जातेरजख्री- 
'विपयादयोपधात” इति डीपू । शिशिरं च तत्सरसं मधुरं चेति विशेषणयोरपि मिथोवि- 
शेपणविश्येप्यभावविवक्षायाम् 'विशेषणं विशेष्येण वहुलम्” इति समासः । अच्छे नि- 
सलम्। एतद्विशेपणद्वर्य हृदये5पि योज्यम् । अम्भोजिन्या: सरस्या अम्भ इच कैकेय्या 
हृदयमदय॑ दयारहित॑ यथा तथा निर्मेमन्थालोडयामास। यथा तनमन: श्रीरामाभिपेक- 

विधातप्रवर्ण स्थात्तथा निजचित्तगानत्रमित्रेरेव वाक्य: अलोभयामासेत्यथ: । मनोचा- 
क्लायकर्मसु कुटिलायास्तस्था: कि कपर् नाटयितुमशक्यमिति भाव: । पूर्णोपसालं- 
कारः । मन्दाकान्ताइत्तम् ॥ 

अलघुचलितझज्झावातनिष्पेपदोषा- 
दशनिरिव कठोरः शीतलाम्भोदपक्ली । 

अपहतजनसोख्यान्मन्थराभेद्वाक्या- 
दूषि भरतजनन्यां हन्त दौजेन्यमासीत् ॥ १० ॥ 

अलष्विति । अलध्वमन्दं चलितः अबत्तो यो शझ्ज्झावातो ध्वनिविशेष: सूक्ष्मा- 
स्थुवर्षमिश्रितों महामारुतस्तेन यो निष्पेपः संघर्षणं स एवं दोपस्तस्माद्धेतो: । 'झज्झा 
ध्वनिविदोपे स्थादपि सूक्ष्माम्बुवर्षणे! इति नानार्थरलमाला । शीतलाम्भोदपद्नी शि- 
'डिरजलद्पटले कठोरसीक्ष्णो इशनिर्द्म्भोलिरिवापहतं विध्वंसितं जनानां सौख्य श्रीरा- 
माभिपेकमहोत्सवजनितानन्दो येन तस्मान्मन्थराया: भेद्वाक्यात् । राजेदानीं श्रीरा- 

ममभिपेक्तुमुग्नक्त:, ततस्ल॑ श्रीरामस्य प्रत्माजनं भरतस्थामिपेक च पूर्वदत्तवरद्वयेना- 
भ्यर्थथ, अन्यथा मदहाननथ्थः स्थादित्युपजापवचनादिद्यर्थ: । 'भेदोपजापौ” इत्यमरः । 
भरतजनन्यां भरतस्य मातरि ककेय्यामपि दीज॑न्यं श्रीरामाभिषेकविधघातकल्लरूपम- 
'साधुलमासीत् । प्राहुरभूदित्वर्थ: । भरत्तजनन्यामिद्यनेन भरते सौजन्यं सुप्रसिद्धमेव, 
तथा था तमनन्यामपि तथालमुपपदते। कारणगुणपूर्वकल्वात्कायंगुणानामू । अतः 
साजन्ययुक्तायामप्यस्थां दौर्जन्यमासीदिति विरोधसूचकोड्यमपिशब्दः | एतेन म- 
ज्यराया वचनस्य ताइक्रिल्बिषोत्यादकपाटवं सूच्यते । हन्तेति बिपादे । हन्त हपें- 

उनुकम्पायां वाक्यारम्भविषपादयो:” इत्यमरः: । अलंकारस्तु पूर्ववत् । मालिनीद्रत्तम । 
तथा श्रीरामायणे कैकेयीं प्रति मन््धरावाक्यम्--तब देवास॒रे्युद्धे सह राजपिभिः 

पति: । अगच्छल्वामुपादाय देवराजस्थ साह्यकझृत् ॥! इत्यारभ्य ती बरी यात्र 
जतार॑ भरतस्थाभिपेचनम् । प्रत्राजनं च रामस्य ल॑ वर्षाणि चतुर्दश ॥! इत्न्तम् ॥ 

ततः कैकेय्री करिमकरोदिद्याशद्वायामाह--- 

सपा मन्थराभिधानपिशाचिकावेशपरवशनिजाइया पूर्व दण्डके बैज- 

१. आवेशनिज्ाबया! टति पाठः, 
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यन्तपरवास्तव्यशम्बरासुरसंगरसंगतवेदनापनोदनाथैमात्मने वितीण व- 

राय दृशरथाय वरद्वर्य न्यवेदयत् । 

सेति। मन्थरेवद्यभिधानं नाम यस्याः सा तथोक्ता या पिशाचिका महाभूतग्रहः । 

खार्थे क:। 'के5ण:” इति हस्ः। तस्या आवेशेनावहेन । क्रमणेनेति यावत् । परवशः पर- 

तन्त्र: । विवेकशल्य इति यावत् । निजाशयः खकीयान्तःकरणं यस्थाः सा तथोक्ता ४ 

सैषा कैकेयी पूर्व पूचेकाले दण्डके वने वैजयन्तमिति यत्पुरं तद्बासव्यस्तत्र वसन्:॥ 
“सेस्तव्यत्कर्तरि णिच्च” इति कततरि तव्यग्रत्ययो वृद्धिश्व | यः शम्वरासरः शम्बराख्यो 
महादैत्यस्तस्य संगरे युद्धे संगता प्राप्ता या वेदनासरशस्रक्षतिजनितखेद्म् । 'खेदेडपि 
बेदना' इल्यमरः । तदपनोदन तन्निवारणमर्थः ग्रयोजन॑ यस्थ तत् । तत्संभावितमि- 
द्र्थ: । 'अर्थोंउमिवेयरैवस्तुप्रयोजननिद्वत्तियु! इत्यममर: । आत्मने खस्ये वितीर्णम् | ताह- 
ग्रणसंकटादपसार्य तत्रत्यवाधाया निवर्तितल्लात्पारितोषिकतया दत्तमित्यथे: । वरयोद्वे- 
यम्। द्वी वराविद्यर्थः । दिवाद्वते वरः श्रेष्ठे! इत्यमर:। वराय मर्ते दशरथाय। “क्रियाग्रह- 

णसपि कतेव्यम? इति संप्रदानलखाच्चतुर्थी । न््यवेद्यज्ज्ञापयामास । तथा रामायणे-- 
स्मर राजन्पुराइत्तं तस्मिन्देवासुरे रणे । तत्र चाव्यावयच्छन्नुस्तव जीवितमन्तरा ॥ तत्रः 
चापि भया देव यच्त्वे समभिरक्षित:। जाग्र॒त्या यतमानायास्ततो में अद्दोी वरो ॥ तौ तु 

दत्तौ वरौ देव निक्षेप॑ म्ृगयाम्यहम् | तबैव घथिवीपाल सकाशे सत्यसंगर ॥” इति ७: 

विज्ञापितस्य वरद्ववस्थ॒विनियोगप्रकारमेवाह--- 

तयोरेकस्थ संरम्भो भरतस्याभिषेचनम्। 
अन्यस्थ वन्यबृत्येव वने रामस्य वर्तेनम् ॥| ११ ॥ 

तयोरिति । तयोवैरयोमैध्य एकस्त्र संरम्भ: । संबत्तिरेति यावत् । भरतस्था- 
मिषेचन राज्यामिषेकः । अन्यस्य वरस्य संरम्भो वन्यवृत्त्या मुनिक्त्या | जटावल्कल- 

धारणकन्द्सूछलफलाशनरूपव्यापारेणेल्थः । उपजापवुद्धिजनकदृ तत्यन्तरव्यवच्छेदार्थ- . 
मेवकार: । रामस्य वने दण्डकावने वतेनं दत्ति: । अवस्थानमिति यावत् । पूर्व सामान्येन - 
दत्ती वराविदानीं भरतामिषेकरासविवासनरूपेण दातव्यावित्युक्तवतीत्यथ: | तथा च 
रामायणम्--“नव पश्च च चषांणि दण्डकारण्येमाश्रित: । सचाराजनजटाधारा रामो 
भवंतु तापस: । भरतो भजतामद यावराज्यमकण्टकम् पं शृति ॥ 

तदानी कक जातमिद्याह--- 

तस्सिन्क्षणे वरयुगं चिरतप्तताम्र- 
नाराचवेधपरुषं श्रवसी विदाये 

१. अपनोदनवेतनारथम्? इत्ति पाठः, २, 'क्षणतप्त! इति पाठः. 
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सद्मप्रहदणवचकितस्थ नृपस्य काम- 

मूरीचकार हृदये पुटपाकरीतिम् ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्क्षणे तत्काले। “निव्यापारस्थिती कालविशेपोत्सवयो: क्षण:? 

इत्यमरः । सिरे चिरकालं तप्तोडमिसंतप्तः। अत एवं ताम्रो रक्तवर्णा यो नाराचः 
शलाकाकारस्तीक्ष्णशस्नविशेपस्तस्य वेधः संप्रहारस्तद्वत्परुष॑ कठोरम् । दुःसहमिति यावत् । 

वरयुगं कर्तू | रालस्य सूड्रतभापिलस्थ अहाणं श्रच्युतिः। 'कृल्मचः” इति णल्लम् | त- 
स््माच्कितस्ा सयसंभ्रान्तस्य ठृपस्थ राज्ञों दशरथस्प श्रवरी विदाये श्रोत्रे विभिद्य बा- 
हेन्द्रियद्वारा । अन्तरिन्द्रियस्थार्थम्राहकल्वादिति भावः । 'कणशब्दपहों श्रोत्र॑ श्रुतिः स्री 
श्रवर्ण श्व: इत्यममर: । हृदये तस्पेव मानसे पुटपाकरीति मूपिकासंपुटमध्ये सुवणादिकं 
नियूट निश्चिप्यामिना संतापन पुठपाकस्तस्प रीतिम् । तत्सदशी परिपाटीमित्यथः । 

अताग्व निद्शना । काममलन्तमूरीचकाराह्ठीचकार । प्रतिश्रुतस्थाश्रवणेड्ग्रहणे वा 
रासविप्लनों भवेदिति श्रुत्या गद्दीतल्चात्य तप्तनाराचदुःसहं वरयुगद्वारभूतश्वण- 
विदाहपूर्वर्क राज्ञोइन्तरएं प्रविश्य त॑ निरुच्छासं तापयामासेलर्थ: । 'ऊरीकृतमुररीकृ- 
तमद्रीकृतमाश्रुतं प्रतिज्ञातम” इसमर: । 'ऊर्यादिच्चविडाचश्व” इति गतिसंज्ञायाम् 'कु- 

गतिप्रादय:” ट्रति रामासः । वरान्ततिलकाइत्तम ॥ 

तनयविरहवातीमात्रसंतप्यमाना- 
दथ दशरथचित्तायेतना निजेगाम । 

दबहुतवहरोचिज्वोछूया लेह्यममाना- 

ज्ञटिति गहनगुल्मादुज्निहाना मगीव ॥ १३ ॥ 

तनयेति । अथानन्तरं तनयविरद्दवार्तामात्रेण श्रीरामविरहकचत्तान्ताकर्णनेनिव 
संतप्यमानाइग्रमानात् । विरह एवं राति कि भविष्यति वा न ज्ञायत इति मात्रश- 
ब्दाथः । दशारथस्य चित्ताड्ुदयात् । ध्रुवमपायेडपादानम! दल्यापादानलात्पश्ममी । 
चनना संत्रा जीवनदक्तिदेबह्ुतवहस्थ वनवद्दे रोचिज्वालया दीप्िशिखया रोचिपा 
ज्वाल्या वा। बने व वनवदा च दवो दाव दतीरितः इति शाश्वतः । लेद्यमाना- 

त्। आस्वाग्मानादिनि: थाचत् । गहनगुत्मात्काननकुल्ादुजिहाना निर्गममनशीला ।- 

'ओहाइह गती! दति थातो: शानच् । मस्ुगी कुरक्षीय । जातेरसख्रीविपयादयोंपब्ात! 
दुलि डीवू। झडटिखजगा । द्ाग्मटित्यज्नसादाय” द्यमरः । निर्मगाम निरगात। 

कीरामविग्दबाती श्रुल्लानिमात्रपुत्रवत्सली राजा सपदि मृच्छामगच्छदिलय्थः । पृ: 
दोपमा्ंकार: । मालिनीवनम ॥ 

अथ ददाग्थः कथमाप टब्घसल्ञ+ कंकेयीमभाषत । 

१. तदनु! दति पाठः, ३. लियमानात” इति पाठ:. 
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. अथैति । अथ चेतंनानिगमनानन्तरं -द्शरथः कथमपि कृच्छेण लब्धर्सज्ञःआस्त« 
चेतन: सन् केकेयीं प्रतीदं. वचनमभाषतावोचत ॥ 

: तत्मकारमेवाह-- 

रामः काममुपाश्रयिष्यति बन त्यक्वा धुत कोतुक 
लछोकस्ट्क्ष्यति कौतुकं चिरधृ्त तस्याभिषेके कथम् । 

धर्मीपायभयेन वत्सविरहं वक्ष्यामि वक्ष्यामि कि 
यावत्कल्पमकी पिरातिजननी जायेत जाये तव ॥ १४७॥ 

_ राम इति। रामो ४तं राज्यासिषेकाइलेनामुक्त कौठुके हस्तसूत्र त्वक्त्वा लीलयैव 
विरुज्य काममत्वन्तम्। अग्नतिवन्धमित्यर्थ:। वनमुपाश्रयिष्यति प्रवेक्ष्मति । धर्माचार- 
तत्परल्वादनायासेनैव ग्रत्रजिष्यतीत्यथः । तथा लोको जनस्तस्थ श्रीरामस्थाभिषेके वि- 
प्रये चिरधृत चिरकालमारभ्य संभ्ृतं कोतुर्क हषे कथ कथ॑चित्त्यक्ष्यति । ठुस्त्यज- 
मप्यतिकृच्छेण विरुक्ष्यतीदयथथ: । तथा घर्मस्थाज्नीकृतपरिपालनरूपसुकृतस्थापायाद्धि- 
नाशायरद्भयं तेन वत्सविरहं रामवियोगं वक्ष्यामि धारयिष्यांमि | अहमिति शेषः | . 
“वह आपणे' इसस्माद्धातोरूट्। कि प्रतिवचन॑ वक्ष्याम्यालपिष्यामि । वक्तुमवकाझाभा- 
वादिति भावः । अन्न बद् व्यक्तायां वाचि' इल्रस्माद्धातोरूँट । अथवा वक्ष्यामि व- 

क्ष्यामीति वहनार्थ द्विरुक्तोड्ये शब्दः । पुनःपुनधोरयिष्यामीत्य्थ: । चापले द्वे 
भवतः इति द्विरुक्ति: । 'संश्रमेण अवृत्तिश्वापलम्? इति काशिका । अतिदुः्सहपुत्न- 
विरहवेदनाजनितोद्वेगात्संत्रसः । किंतु हे जाये है भारय, तव यावत्कल्पम् । कल्पान्त- 

पर्यन्तमित्मर्थ: । “यावद्वधारणे” इत्यव्ययीभाव: । आर्तिजननी पीडाकरी । मर्मभेदि- 
नीति यावत् । आर्तिः पीडाधलनुष्कोव्यो:” इत्यमरः । अकीर्तिः श्रीरामाभिषेकविश्ना- 
चरणजन्यापख्यातिजोयेत ग्रादुमवेत् । जनेलिडि तडः । यथातथा वास्मा्क -निर्वाहो 
भविष्यति, जायाबेन संभावितायास्तवैव महाननर्थः । 'संभावितस्थ चाकीतिमरणाद- 
तिरिच्यते” इति गीतायां भगवता उत्तल्वादिति भाव: । इच्यजुप्रास:। शादलछूवि- 

क्रीडितं दत्तम् ॥ 

वत्स कठोरहदये नयनाभिरास 
राम॑ विना न खलु तिष्ठति जीवितं में । 

धातुबेछादुपयमस्त्वयि जातपूवेः 
कैकेयि मामुपयर्म नयतीति मन्ये ॥ १५ 0 

वत्समिति । हे कठोरहृदये कठिनचित्ते, यतः खप्नेडपि दुःसहं-श्रीरासविरहं सा- 

१, द्रक्ष्यामि' इति पाठ:. 



श्०२ चअम्पूरामायणम् । 

धात्य॑ं वोधयसि, अतस्लद्भदयस्थ कठोरलं कि वक्तव्यमिल्रेतत्संबोधनम् । नयनाभि- 

राम॑ नेत्रानन्दकरं वत्सं वां तनयम् । विरहासहिष्णुल्योतनाथमेतद्विशेषणद्वयम् । 

बत्सो ना कुटजे वर्ष तर्णके तनयादिके” इति वेजयन्ती । राम विना । राम॑ विहाये- 

ल्र्भ: । 'पृथग्विना-? इत्यादिना पश्चम्यभावपक्षे द्वितीया। मे मम जीवितं जीवन न 

सिष्टति सल । सनिश्चितं मरिप्यामीत्यर्थ: । अतः है कैकेयि, अन्न यद्यपि भायाना- 

अग्रहणण शास्ननिपिद्ध तथापि भार्येयं चण्डीति व्यवहतु युज्यत इत्येवमामन्न्रितमित्य- 
पेयम । धातुर्वलाद्विधिवलात्त्वयि विपये पूर्व जातो जातपूर्व:। 'सुप्सुपा' इति स- 

मासः । उपयमो विवाहः । यमसमीप॑ च ध्वन्यते । (विवाहोपयमी समी” इत्यममरः । 

माँ यमस्यान्तकस्य समीप॑ उपयमम् । अव्ययं विभक्ति-” इत्यादिनाव्ययीभावः । 

नयति प्रापयतीलेवं मन्ये बुध्यामि । उपयमस्थोपयमग्रापकलं युक्तम् । अतो ममाप्येच 
मरणमुपयुज्यत इलर्थः । छोके छक्षणवतीनां कन्यकानां परिणयों भर्कजीवनाय भ- 
चति, ईदृगवरुक्षणदुर्भगायास्तव॒परिणयस्तु मम मरणाय भवतीति भाव: । वसन्त- 

तिलकागइत्तम् ॥ 

तदन निजमनोस्थैकर्परिपरणे कृतादरा कैकेयी सोपेहासमवादीत। 

तदन्विति | तदस दशरथभापणानन्तरं॑ निजमनोरधेकस्प भरताभिपेचनराम- 

प्रमराजनरुपस्थाभिलापस्मव परिपुरणे निप्पादने । अन्न सनोरधकदब्दयो: शिवभाग- 

वबतवत्समासः । अथवा एकपरिप्रणे मुख्यपरिप्रणे । 'एके मुख्यान्यकेवला:” इल्य 

मरः । ऋृतादरा विद्दितास्था कैकेैयी सापहासं सोह्ुण्ठनमवादीदुवाच । “सोहुण्ठनं तु 
गोस्प्रासे सापदहासा: समान्नय:” इति हलायुधः ॥ 

उक्तप्रकारमेय परिद्रणोंति--- 

सतद्यविष्ठवमपतद्संगतः 

संगत भृुशमपद्यतस्तव । 

आश्रुतस्थ विफटत्वमस्ति चे- 
[के कक, 

दाश्वुतस्य रचितोडयमझलिः ॥ १६ ॥ 

सत्येति । अपलसंगतः पुत्रमोहाद्वेतो: | पश्रम्यास्तसि: । संगत आप्त॑ सलद्यवि- 
प्रय॑ सल्यवाक्वप्रच्चुति शृशमल्नन्तमपश्यतोइनालोचयतः ॥ ईपदण्यननुसंदबत इ 
त्यथः । सवाध्रतस्थ बरद्रय दास्यामीति प्रतिज्ञातवचनस्य । “अद्वीकृतमाश्रृतं प्रतिज्ञा- 
तम इल्मसरः । विफले नप्फत्यमस्ति चेत् । तत्पतिश्व॒तं विफले भवति यदीलथेः । 
आः टब्युपद्ासे विसगान्तों निपातः। श्रुनस्थ सर्ल बद धर्म चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः?, 
भड्टीकू्स सुकृतिन: परिप्राठ्यन्ति”! इत्यादि धर्मशझान्नस्य | थ्रुतं झाम्नावधृतयो: 

१. प्रणझतादरा? दति पाठः, २. सोपदहासम्”? दति पाठ: 
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इत्यमरः । अयमञ्नलि: प्रणाम: । तो युतावज्ञकिः पुमान् इत्ममरः | रचितो विहितः । 

“ासनाच्छास्नम! इति व्युत्पत्त्या दुरध्वप्रवृत्तिअतिषेधकत्वेन असिद्ध शाज्नमिदक्छास्नज्ञ- 

ज्थापि भवतो यत्येवं अद्तत्तः स्थात्तत्मकिंचित्करलात्तन्रसस्करोमीद्यर्थ: । 'तस्माच्छारल॑ । 

अमाणं ते कारयीकार्यव्यवस्थितीौ! इत्यादि भगवद्वचनाच्छात्रमनुसरता ल्या अतिश्रुत- 

' निर्वाहोड्वहयं कंतंव्यः । नान्यथाश्रेय इति तात्पयम्। भक्तिश्रद्धाद्रंवन्घुरान्तःकरण- 

तथा विधीयमानो नमस्कार: असिद्धः । तथोपहासादावषि नमस्कारः संभवति । तथ . 

अयुक्त पूर्व:---बिन्डुद्नन्द्नतरज्ञिताग्रसरणिः कर्ता शिरोबिन्दुक कर्मेति ऋरमशिक्षिता: 

न्वयकला ये के5पि तेभ्योष्ज्ञलि: । ये तु अ्न्थसहस्रशाणकषणसञु॒व्यत्कलड्डैंगिरामु- 

छासे: कवयन्ति विहणकविस्तेष्वेव सन्नह्मयति ॥? इति । रथोद्धताशत्तम---रान्राविह : 

रथोद्धता लगौ' इति लक्षणात् ॥ 

अतिश्व॒तमवरयं कतेज्यमिति पुरातनराजबत्तान्तं दृशन्तयति-- के मेत्यादिना । 

कि नागतस्ते श्रवसो; सकाश- 

मरिंद्सः सत्यगिरां पुरोगः । 
श्येनासिषीभूतकपोतपोत- 

जीवातवे शखस्ननिकृत्तगात्रः ॥ १७ ॥ 

सत्यगिरां पुरोग: सत्यसंधाअ्गण्यः । अत एवानामिपसामिषं संपद्यमानसामिषी- 
भूतम्। 'अभूततद्भावे च्विः” । 'कुग्तिग्रादय:” इति समास: । इयेनस्थ इ्येनभूमिकाधा- 
रिण इन्द्रस्थामिषीभूतो मांसखण्डीभूतः । 'पिशितं तरसं मांस पललं ऋ्यमामिषम? 
इत्यमरः । यद्मा भोग्यवस्तुभूत:ः । आमिषं भोग्यवस्तुनि” इति केशवः | यः कपोत- 
पोत: कपोतडिस्भवेषधारी यमः । 'पोतः पाको5सेको डिम्भ:” इत्यमरः। तस्थ जी- 
वातवे जीवनोषधार्थम् । तमुपजीवयितुमित्यर्थ: । 'जीवाठुर्जीवनीौषघम इत्यमरः । 
“तादर्थ्य चतुर्थी वक्तव्या' | शज्त्ननिकृत्तगात्र: खड्डविदलितशरीरः । अरीन्द्मयतील- 
रिंद्मः शिविचक्रवसपरनामा लद्ग॑ंस्यों महाराज संज्ञायां भृतृइज-” इल्यादिना 

खच्ू | अरुद्विंषत-” इत्यादिना मुमागमः । ते तव श्रवसो: सकाझं श्रोत्रपर्थ नागत 
-किम्। ल्या न श्रुतः किमित्यथः । श्रुतश्वेत्कथमेवं वक्ष्यसीति भाव: । पुरा किलेन्द्रयमी 
शिविसत्यसंघतायां विवद्मानी तत्परीक्षार्थ ई्येनकपोतौ भूलना तत्र संकेतपूर्वक॑ इयेने- 
नोपद्गुतत्नमात्मनो नाटयन्कपोतो यागदीक्षितं शिविं शरण जगाम । सोडपि इ्येनेन. 'म॒दा- 
मिषीभूतो5यं देय:” इति पृष्टः शरणागतपरित्यागे दोषस्मरणात्तत्परिमाणखशरीरमांस- 
पिण्डदानिनेव मोचय्रितुकामः कपोतं तुलायासारोप्य खर्मांशकलदाने कैतवेन भाराय- 
साणकपोतविग्नलब्धः प्रतिज्ञाभज्ञमयादशेषशरीरं निकृत्तवान:-इति पौराणिकी कथाज्नानु- 
सेघेया । पठन्ति चात्रेम॑ छोकम--कर्णसतनच॑ शिविमोस आणाज्ञीमूतवाहनः । ददौी 
दधीचिरस्थीनि किसदेयं महात्मनाम् 0” बृत्तमुपजातिः ॥ 
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ननु बहूनामनुग्रहों न््याब्य/ इति लोकप्रसिद्धिनकेन दृथ्गन्तैन कि चरितार्थते- 
लाह-- 

किंच । 

फकिच्ेति | नेक एवाय दृश्शन्तः, किंतु राजान्तरमपि विद्यत इत्यथः ॥ 

तमेवाह--- 

 अभ्यच्ये कस्मैचिदुपाश्रिताय 
वितीये विप्राय विछोचने से । 

आपूरयत्कश्विदलकैसंज्ञः 

प्राज्मः प्रतिज्ञां प्रथितप्रभावः ॥ १८ ॥ 

अभ्य्यत्ति | प्रज्ञ एव प्राज्ञ: । 'धीरो मनीपी ज्ञः प्राशः” इल्ममरः । प्रज्ञादित्वा- 
स्वार्थ 5प्प्रययः । अथवा प्रज्ञास्यास्तीति प्राज्ञ: | 'प्रज्ञाश्द्वार्चाइत्तिभ्यो णःः इति 
णप्रद्ययः । प्रथितप्रभावः प्रस्याततेजा: । 'स॒ प्रताप: प्रभावश्च यत्तेज: कोशदण्ड- 
जम? इसमरः । अलकसंज्ञोइलकेनामा कश्निद्राजा । 'संज्ञानामानि गायत््यां चेतनायां 
रवि: स्लियाम! इति विश्व: । उपाश्रिताय। नेन्रयाचनार्थमतिथिभावेन समीपमाश्रिता- 
यत्वर्थः । कस्मचिदज्ञातकुलगोत्राय न तु परिचिताय विशेष॑ ग्रापयत्तीति विपध्राय 

ब्राद्मणाय वेदवेदाइपारगाय । 'कर्मणा यमभिप्रेति स॒ संप्रदानम” इति संप्रदानलाच- 

सुर्थी | अभ्यच्य पूजयिल्रा । न सवज्ञायेलर्थ:। अन्यथा 'असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमु- 
दाह्मम? दति गीतायां भगवदुक्तरीद्याप्रद्यापनीयता स्थादिति भाव: । स्रे खकीये 
प्यो ज्ाताबात्मनि खं ब्रिष्वात्मीय! ट्यमर:। विलेचने नेत्रे | द्वितीयाद्विवचनमेतत । 

न तु यस्किचिदगिल्थर्थ: । वितीरय दत्त्वा प्रतिज्ञों रात्रसंघतामापूरयत्परिप्रयामास । 

समाथिनवानिद्यश्र:। सलरांधतानिर्वादेण कीतिसंपादनतत्परा राजानों नात्मंक्लेश गण- 

सअन्तीति भाव: । तव तु नवंधिधरछ्वेश:, तस्मादाश्॒त॑ परिपालनीयमिति कछोकद्ग॒यस्य ता- 
स्पर्यमम । छत प्रवयन् । दाह्य:दयेनकपोताय सखमांस पक्षिण दर्दी । अलकश्क्षुपी दच्वा 
जगाम गतिमुत्तमामू ॥ तथा च--संश्रत्य दच्य: इयेनाय स्तरां तनुं जगतीपतिः । 

ग्रदाय पक्षिग राजा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ तथा झलऊकसस््तेजसखी ब्राह्मण वेदपारगे । 
यानमाने खके नेत्रे उद्धल्याबिमना ददी ॥/ इल्ेतच्छोकद्रयस्थापि मूलम् ॥ 

यपद्येवमाथुनों न परिपाल्येत तांहे स्वसंबसमानस्कन्धरगहणरुपानर्थः समापते- 
फ्शिपा ट दिल्पाह--- 

असप्ुर्समरवेठाजातवाधावसाने 

बरयबुगमदिशस्त्ब प्रीतिपूर्त भया में । 
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अशिथिलगुणबन्धा: सत्यसंघा नरेन 

जललिपिरिति काम संगिरन्तां गिर तामू ॥ १९॥ 

अखुरेति । असुरसमरवेलायां शम्वरासुरयुद्धसमये जाता समुत्पन्ना या बाधा- 
सरशख्रक्षतिजनितवेद्ना तस्या अवसानेडन्ते । संग्रामादन्यत्रोपसरणेन तद्दाधाया 
निवर्तितत्वादिति भाव: । ल्॑ यया गिरा वाचा मे मह्यं वरयोयुगं युगलम् । युग्म॑ तु 
युगल युगम? इत्यमरः । शऔीतिपूर्व बाधानिवर्तनजनितपरितोषपूर्चक॑ यथा तथा- 
दि्शो दत्तवानसि | पारितोषिकतया वरद्वयं दास्यामीति यां गिरमुक्तवानसीति भावः । 
तां गिरमशिथिलोड्विच्छिन्नो गुणवन्धों दानदाक्षिण्यादिगुणानुद्दत्तियेंषां ते | सद्गुण- 
संपादनदढीकरणतत्परा इत्यथः। 'संधा विधौ ग्रतिज्ञायाम्” इत्यमरः। नरेन््द्रा राजांनः । 

नरेन्द्र: पाथिवे राज्षि विषवैद्येषपि च स्घुतः” इति वैजयन्ती | ता गिरं जललिपिरिति 
जलाक्षरविन्यासरूपेति । 'लिखिताक्षरविन्यासे लिपिलिंबिरभे खत्रियौ! इत्यममर: | काम- 
मलत्यन्तं संगिरन्तामाकपन्ताम् । संभावनायां लोट । दशरथवचन॑ जललिपिवदग्रतिष्ठि- 
तमिति सत्यसंधकृतं गहँणं संभविष्यतीत्यर्थ: । सत्यसंधनरेन्द्रविरचिताद्वाक्यग्रति- 

छ्लाभज्जप्रयुक्तगहणादन्यः को वानथेपदार्थोइस्ति संभावितानामिति भावः । जललिपेः 
कर्मले5पि निपातेनामिहितलान्न द्वितीयेत्युक्तम्। अन्न गिरो जललिपिल्लरूपणाद्पकालं- 
कारः । मालिनीबत्तम् ॥ ः 

कि वहुना । 

कि बहुनेति | किंवहुना मन््मनोरथापरिपूरणे खस्था मरणं निश्चितमित्याह-- 

सल्योद्यां गिरमिह निवेहख मा वा. 

सन््माने भवि न. सहेय रामसातुः । 
संस्थास्पे विषमुपभुज्य पच्यतस्ते 

संनाह त्यजसि न चेठ्रवतेमानम् ॥ २० ॥ 
सत्येति । गिरं वरयुगं दास्यासीट्येवंरूपां वाचे सद्मेनोग्रेति सत्योग्रां यथार्थ- 

वाच्याम् । 'वद्ः रुपि क्यप्च” इति क्यप्। 'डपपदम? इति समासः | इहेदानीं निर्वहख 
समर्थयख वा उत्तमा वा सा निवृहख । सद्मयोयां सृषोद्यां वा कुरुष्वेत्यर्थ: । नान्र ममाभिनि- 
वेश इति भाव: । किंतु भुवि छोके राममातुः कौसल्यायाः सनन््मानं राजमाहल्लग्रयुक्त- 
सत्कारं न सहेय न क्षमिष्ये । सो न शक्लुयामिल्यर्थ: ।.सहेलिंझ । रामसन्मानस्थ' 
सहात्वेषपि सपल्लीसन्मानस्थ दैन्यावहत्वेन दुःसहत्वादेति भावः । अतः अवतंमान : 
संपय्रमानं संनाहं रामामिषेकसंभ्रम॑ न तद्यजसि चेत् न विस्जसि यदि ते तव॒पंश्यतः 
सतः । पर्यन्त॑ ल्वामनाह्ल्येल्यर्थ:। 'पषष्ठी चानादरे” इति षष्टठी । विषम्ुपभुज्य गरलूसंभ्य- 
वहतल्य । द्वेडस्तु गरलं विषम? इत्यमरः । संस्थास्ये मरिष्ये । हीनजीवनाद्रं मरणमेवेति . 
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भाव: । संस्मामारे स्थितीं सती! इल्ममरः। 'समवप्रविभ्यः स्थ|! इसात्मनेपदम्। अन्न 
रामायणक्तोकः--तत्पतिश्रुत्ल धर्मण न चेद्रास्ससि मे वरम् । अग्रैव हि प्रह्मस्मामि 
जीवित लद्दिमानिता ॥ अहं हि विपमग्यैच पीत्वापि द्वि तवाग्रत:। परयतस्ते मरिष्यामि 

रामों यद्यभिपिच्यते ॥ इति । प्रहपेणीगज्त्तम---म्री ज्जी गश्तिद्शयतिः प्रहपिणीयम! 
इति छक्षगात ॥ 

+ _.++ की » पी. ० कप] 

शवंबादिनीसेनां भूयोडपि भूषतिरवद्त् । 

एयमिसि । एवंसादिनीमेनां ककैयी भूथः पुनरपि भूषतिदंशरथों5वद्दुवास ॥ 
तदेवाहु-- 

पे कि्मिन्म रः त्वयेति अप अगि कठिनहदये, किमुन्मुक्तडोकमयोदया द्यापेतया त्वयेति । 
अग्रीत्ति । कठिनटुदये कठिनचित्ते । पुनः पुनरनुनय्रे5पि मार्दवाभावाद्भृदयरसदं सं- 

बोधनम। उन्मुछा परित्यक्ता छोकमयादा सतीपतिन्यायरूपा यया तया। समतिक्रान्त- 
कुल्वधूसमासारयेल्थर: । दयापेतया दयाहीनया । कुरयेति यावत् । या किम्। कु- 
व्थितवलस बक्ुमनुलितमिल्र्थ: । ुत्साप्रश्नवितर्केप्वाक्षेप किंशब्द इप्यते! इति 
शाश्वतः ॥ 

अनर्धानेवाहू-- 
ऊ. 
नंवाभवस्वमिह शीछूवतीपु गण्या 

>> पु $ः ०. 

नवाभजात्पतूमता गणना स राम3 ॥ 

नैवापमात्मजसुखान्यहमप्यनायें , 
2 नेबापमम्]गु भरतेन न मे प्रदेयम ॥ २१ ॥ 

नेति | हे अनारये दुःशीले, अल एवं लमिद लोके शीलवतीपु राद्ठत्तिसंपन्नासु । सा- ॥ 

ध्वीष्वित्यर्थ: । शीले खभावे सदृत्ती! इखमरः । गण्या गणनीया नंवाभवों नेवासि । 
मुतवरी लझ। परोगतापे5डप्यास्मन: श्रेयोइभाबेन भक्षितेषपि लशुने व्याधिन निश्ृत्तः । 

अतञ्ंगे सुराप्राप्ति: द्यादिवदुनयत्रण्टासीलर्थ:। तथा स रामः पितृमता जीवत्पितका- 
था राजस्यानां मब्ये गणनां संख्यां नवाभजन्न प्राप्रोत् । पिश्याचिकयेच या का- 

स्तर मसार्किलित्करलानिलृकर्तव्याभिषेकादिसन्मानासिद्धेरिति भावः । तथाहमप्या- 

त्मजयीनि सुगानि तानि नैवापम । वार्बके पुत्रकृतोषचाराद्विजनितसीख्यानि नव प्राप्त- 
वमिखथे: । रामप्रताजनेन महादु:सपृर्वकमरणस्थावद्यं भाविल्लादिति भाव: । सर्वन्रेव- 
कारोप्यवारमार्थकः । सानेनिटश । पुपादिलाब्लेरआदेशः । तथा मरतेन में मम । 
निवाषः पिलुलर्पणम । पिछुदान निवापः स्थात! दल्यममर: । तस्य संबन्धि नवापम् । संब्र- 

स्थार्धंध्णू । अम्बूद्क ने अदेय ने दातब्यम । भरतस्वार्यत्वेष्प्यनायायासब दुर्भग- 
गर्भसंभतत्वान । सद्रीजान्यपि सख्वानि हुप्येयु: क्षेत्रदोषत: इसि न्यायेना- 

न्् पर्ल््ल्न्टिल कबडतओी ४. ०८ खगमत जउाद्रार > 
3. अकमुच्छ मुत्झा इन पाठः, ६, अगमतः दाते पाठ, 
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योग्यतया ममौध्व॑देहिकक्रिया न कर्तव्येत्यर्थ: । भवन्मरणभयाद्रामे श्रवाजिते 
आत्मनो5पि मरणं सुनिश्चितमेवेति भावः । अन्न परेतस्थ निवापोदकमिश्मेव । तथापि 
न॒देयमिति निषेधितलादनिश्टविधरिवेश्निषेधस्थाप्यनुपपद्यमावतया आभासत्वात्तेन 

निजमरणमाक्षिप्यत इल्याक्षेपालंकारः | उक्त च विद्यानाथेन---समानार्थतयानिष्टवि- 

ध्याभासोडप्याक्षेप इत्युपगम्यते । यथा चेथ्टनिषेधस्थाप्यनुपपव्यमानतया आभासलतवम् , 

तथा अनिष्विधेरप्यनुपपद्ममानतया आसासत्वम्ः इति । रामाभिषेकविधातेडपि 

मुन्नस्य राज्यलोभः स्थादिति लोभेन शीलवतीगण्यत्वाभावाद्रनथौज्जीकारत्वेडपि खस्म 
वैधव्यं खपुन्नस्य पितृकमीचरणानहंत्वं चेत्यैहिकामुष्मिकविरुद्धमनर्थद्वयं स्थादिति वा 
मला | अस्मादमिनिवेशाद्विरता सविष्यतीति मल्वानेन राज्षा भरतनिवापाम्बुदाननिषेधो- 

पनन््यासेन निजनिधनं सूचितमिति परमरहस्थम् । अन्न रामायणछ्लोकः---रासः कार- 

यितव्यो में स्तस्य सलिलक्रियाम्। सपुत्रया खया नेव कतंव्या सलिलक्रिया ॥! इति। 
 यद्वा भरतेन नैवापमम्बु मे न प्रदेयमिति काकु: । अदेयमेवेल्यर्थ: । रामग्रव्रजनोत्तरक्ष- 
णमेव निजमरणस्थावर्यं भाविद्वात्तत्सांनिध्याभावेन भरत एवं ममौध्वेदेहिकक्रिया- 
चरणतत्परो भविष्यतीति भाव: । वसन्ततिलकादइत्तम् 0 

वक्तव्यान्तरं वियत इतद्याह--- 

किच। 
वासस्त्वचां भवतु किचन तारवीणां 

छायाद्गुमाश्थ भवनानि भवन्न्तु धन्या: । 
क्रेकेयि तस्य शयनानि कर्थ॑ भवेयु- 

स्वचेतसो5पि कठिनानि शिलातछानि ॥॥ २२ ॥ 

“कि च। वास इति | हे कैकेयि, तस्य रामस्य । दिव्याम्बरधारिण इति भावः । 
' त्तारवीणां तसरुसंवन्धिनीनाम्। संबन्धार्थड्णू । “टिड्डाणजू-/ इल्यादिना डीपू। लचां ह 

संबन्धि किंचन किंचित् | वल्कलादिकमित्यथे: । ल्क्ल्ली वल्क॑ वल्कलूमस्रियाम? 
इत्यमरः । वासो वस््न॑ भवतु । तथा धन्याः श्रीरामस्य निवासत्वेन सफलजन्मानइछाया- 
प्रधाना द्रुमा इक्षाइछायात्रुसा त्मेरुतरव: । शाकपार्थिवादिल्ान्मध्यमपदलोपी समास:॥ 
“छायावक्षो नमेरुः स्थात्' इति शब्दार्णव: । नीरन्प्रदुुमा वा भवनानि गृहाणि मवन्तु। 

 'दिव्यभवनसंचारिण इति भावः । किंतु खच्चेतसस्तव हृदयाद॒पि कठिनानि कठोराणि। . ,- 
बच्चेत एवातिकठिनं ततोडप्यतिकठिनले तेषां योग्यता कि वक्तव्येति भावः । शिलय- 
'तलानि शिलाग्रदेशा: शयनानि शब्या: कर्थ भवेयु: | वल्करूच्छायाहुमैयैथाकर्थंचिदेव 
यात्रा सविष्यति । किंतु शिरीपपुष्पाधिकसौकुमार्यसंपन्नशरीरस्थ हंसतूलिकातेल्पं- 
स्ापोचितस्प॒ कठिनतरशिलातलान्येव शयनानि भवितुं नाहँन्तीस्येर्थ: + एतंदेव मस 
हृदय॑ निकन्ततीति भावः । इत्तं तु पूवबत् । रामस्य सावीनि शयनानि शझिलातलानि 



श्०्८ चम्पूरामायणम् । 

लबचेतसों5पि कठिनानि कं भवेयुः । लच्चेतस: कठिनतराणि नेव । किंतु लघ्चेतः 
शिलातरहूसमकठिनमिति ध्वन्यते 0 

एवं भत्रों भर्त्सिताप्याद्रेचित्ता 
नाभूदेपा मन्थराक्रान्तवृत्तिः । 

राकाचन्द्रे राजमानेडप्यवा्धं 
वीरुच्छन्ना चन्द्रकान्तस्थलीव ॥ २३ ॥ 

पएयमिति । एचमुक्तरीत्या भत्सिता ताच्छील्येनेति भन्नो तेन प्राणेश्वरेण दशरथेन । 
“भब्स्ताच्छीस्ये” इसइः । भांत्सितापवादितापि । “भर्तन त्वपवादनम” इत्यमरः । 
मन्धरया पिशाचकत्पया क्रान्ता छन्ना । निदुुता इति यावत्। दछत्ति: सद्वर्तनं यस्याः 
सा। (ृत्तिर्वेतेनजीवने” इत्यमरः । एपा कैकेयी राकाचन्द्रे पूर्णिमाचन्द्रे । 'पूर्णा राकानि- 
शाकरः” इत्यमरः । अवा् मेघावरणादिश्नतिवन्धरहितं यथा तथा राजमाने प्रकाशमाने 
सल्यपि वीरुच्छन्ना लताच्छादिंता | 'ठता ग्रतानिनी वीरुत” इत्यमरः। चन्द्रकान्तस्थली 

चन्द्रकान्तमणिभूमिरिव । 'जानपद-? इत्यादिना अक्ृृत्रिमार्थ डीपू । आईचित्ता खेहा- 
द्रहदया । रामाभिषेकविधाताभिनिवेशपराइमुखीति यावत् । नाभून्नासीत । नहि 
दुष्गकान्ताः प्रयत्नेनापि प्रकृति प्रतिपद्मन्त इति भावः । अन्न माडो नजथंकत्वान्मादि 
लुझे नाशीरर्थत्वावकाशः । अभ्च सति भत्सितत्वकारणे चित्तस्माद्रीमावरुपकार्यानु- 
दयाद्विशेपोक्तिरलूंकारः: । “तत्सामग्र्यामनुत्पत्तिविशेषोक्तिनिंगयते” इति लक्षणात् । 
तथा मन्थराक्रान्तज्त्तित्वस्थ विशेषणगत्मा चित्ताद्भावाभावषं प्रतिहेतुत्वात्काव्यलिश्व- 
मलंकारः | तथा च चन्द्रकान्तस्थलीवेलत्र उपमेति त्रयाणामन्योन्यसापेक्षितत्वात्संकर: । 

शालिनीवृत्तम् । शालिन्युक्ता म्री तगी गोडब्रथिलोकै:ः इति लक्षणात् ॥ 

तदनु मुह॒तमात्रमपि राममुखावछोकनखखमनुवुभूपुरदेशरथः कुमार- 
मानयेति सुमन्नमादिदेद । 

तदन्विति । तदनु ककेयीचित्तस्थानाद्रीभावानन्तरं मुद्ूत्तमात्रं क्षणमात्र घदि- 
काद्यमपि था । समनन्तरं श्रीरामविरदस्यावर्यंभाविल्लादिति भाव: । एतेन ककेय्या 

अनिवार्यनिश्चयल॑ अधर्मभीरो राज्ञों रामप्रत्रजनविनिश्चितल्रं च सूच्यत इत्सवगन्त- 
व्यम् । 'मुद्दर्तमत्पकाले स्वाद्धटिकाद्वितयेषपि च? इति विश्वः । राममुखाबछोकनेन य- 
न्सुसमानन्दस्तदलुबुभपुरनुमविनुमिच्छु: । श्रीराम दिदक्ष: सब्रित्यर्थ: | भुवः सन्नन्तात 

सनाइसभिक्ष 5: । दशर्थः कुमारं राममानय समीप ग्रापयेति सुमन्त्रं नाम मन्निण- 

मसादिदेशाजझापयामास ॥ 

१, मसामुत टूति पाठः, २. निश्चायां? इति पाठः, ३. अनुश॒ुभुषुः कुमारम” इति 
पाठ, 

नपप 



अयोध्याकाण्डम् । १०९ 

तेन सत्वरं राजभवन प्रवेशितो रामः कृतप्रणामः पितरमयथाभूतमु- 

खबिकासमारादालध्य्य चकित+ किमिद्मिति केकेयीमन्वयुडूर । 
० पक. य 0 

तेनेति। तेन सुमचत्रेण सल्लरमविलम्बितम् । राज्ञो विलम्बासहिष्णुल्लादिति भावः । 

सत्चर॑ चपर्ं तूर्णमविरूम्बितमाछु च!ः इत्ममरः । राजभवन दशरथणहं अवेशितः 

सन् । विशेष्यन्तात्कमैणि क्त: | रामः कृतप्रणामः कृताभिवादनः सन् अयथाभूतः छ- 

थरभूतः पूर्वापेक्षया विलक्षणो सुखविकासो वक्रश्नीयैस्थ तं पितरं दशरथमारात्समीपे । 

आराहरसमीपयो:” इत्यमरः । आलुक्ष्य दृष् चकितो भयसंश्रान्तः सन् | इदं राज्ञो 

सुखविकासराहित्यं किम । कुतो वा जातमित्यथ:। इल्येवं केकेयीमन्वयुड्राइच्छत् | श्र- 

क्षोइनुयोगः एच्छा च! इत्यमरः ॥ 

सापि पापाशया प्रद्यवादीत् । 

"सेति । ततः पापाशया पापाभित्राया । दुःसंकल्पेति यावत्। आशय: स्थादति- 

आये मानसाधारयोरपि” इति विश्वः । सा क्रैकेय्यपि श्रद्यवादीत्रत्युवाच । श्रीरामः 

अश्वस्पोत्तरं ददाविद्यर्थ: | ददेलेडि' सिचि वृद्धि: ॥ 

तदेव विश्वणोति--- 

वत्स, प्रतिश्रुतवरह्यनिवेहणे निपुणेतरस्तातस्ते संप्रति सालुशयस्तन 
यवात्सल्यात्सत्यव्यत्यासचआसाब गाढमंगाधे शोकसागरें निमजतीति । 

वत्सेति । हे वत्स राम, ते तव तातः पिता । 'तातस्तु जनकः पिता” इत्यममरः। 
संग्रतीदानीं पतिश्रुतं पूर्व प्रतिज्ञातं यद्वरद्वयं तस्त्॒ निवेहणे समथेने। वरद्व॒यं समनन्तरं 
खयमेव परिहरिष्यति । निपुण: प्रवीणस्तस्मादितर: । असमर्थः सन्रित्यथः । अव्रीणे 
निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिता:ः इतद्यमरेः । अत एवं सानुशयः समनःसंतापः 

' सन् । “न्प्रे शब्देब्थानुशयो दीघेद्वेषाजतापयो:” इत्यमरः। तनये ल्णि वात्सल्या- 
त्लेहात् । 'श्रीमान्छ्तिग्धस्तु वत्सलः इत्यमरः । तथा सत्यव्यत्यास्तेः समरताभिषेकाकरण- 

प्रयुक्तसत्मविषयोसस्तत्नासात्तद्धयाच हेतोरगाघे गम्भीरे । डुस्तर इत्यरथ:। शोकसा- 
गरे दुःखाणेवे गा शशस् | असंभावितोन्मननमित्यर्थ: । अगाढं भशकृच्छूयो:? 
इत्यमरः । निमणति निममो भवतीलेवं प्रत्मवादीदिति पूर्वण संबन्धः ॥ 

कि तद्वरद्यमिद्याशज्ञायामाह-.- 

वरद्वर्य तावत्तव सुनिद्वत्येव बने वतेनमवनेरवर् सरतस्येत्ति । 

१. अवेशितस्ततः” इति पाठः. २. 'विलास” इति पाठः. ३. “चकितसत्ति:” इति 
पा5:. ४. अगाघशोक' इति पाठः. ५. “वन्यबृत्यैव” इति पाठः, ६, 'भरतस्प चेति) .' 
इति पांठ पा 

नच्० रा० १० 



१६० चम्पूरामायणम् । 

चरेति। बरद्रय वरयुगलम्। तावच्छच्दो 5वधारणार्थकः । 'यावत्तावच्च साकल्ये 5वधी 
माने ड्यधारणे' दसमरः । तव भवते मुनिद्त्या तापसबृत्येव । एवकारों भेदबुद्धिजन- 

कब स्यन्तरव्यवच्छेदार्थकः । बने दण्डकावने वर्तनं चतुरदशवत्सरावस्थानम् । तथा भर- 
तस्यावनेरवनं भूरक्षणं च । अब रक्षणे!। कर्तरि ल्युट् । तव वनवास एको बरः, भर- 
तस्प भूपरिपालनमपर इल्र्थः | इति वाक्यसमास्ती । अथवा इति च अल्यवादीदिति 
संबन्धः । यद्वा इति चरद्वर्य तावद्वरद्वयं खल्विद्वन्चयः ॥ 

रामस्तदाकण्ये प्रसदितहृदयः कृताझ्षलिरेनां प्रति व्यजिज्ञपत् । 

राम इति। रामसतद्वरद्दयमाकर्ण्य सविशेष॑ श्रल्ला अमुदितहदयों धीरोदात्ततया वि- 
कारमन्तः संखभ्य संतुष्टान्तःकरण: सन् । धीरोदात्तलक्षणं तु--“महासत्तयोडतिगम्भीर: 
कृपावानविकत्थनः । सुबर्णीचलवद्धीरों धीरोदात्तः सुसंगमतः ॥”? इति । एतेन पैर्यमु- 
साम् । 'मनसो निर्विकार्ल बर्य सत्खपि हेतुपु” इति रसिकाः । अतएवं कृताअलिवि- 
रखितकरसंपुटः । भक्तिविनयविधेयतालक्षणमेतत् । एनां कैकेयीं श्रति व्यजिशज्ञ- 
पद्दिज्ञापयामास ॥ 

तदेवाह--- 

भीतो भूभरतः किसम्ब भरतः किया वनात्यावना- 
घस्तो5ह॑ सगरान्ववायकक॒दस्तातः कुतः शोचति । 

दिव्यायाः सरितो निवापकरणाहध्बीं प्रतिज्ञामिमा- 

मावाभ्यामेभिपूरयिष्यति न चेत्पुन्नी कर्थ स्यादयम ॥ २४ ॥ 

भीत इति | दे अम्ब मातः । “अम्बा माताथ बाला स्थात! इटमरः । “अम्बाधन- 
योटइख: इति दस्घः । अन्न सापत्न्यमाठले5पि सांग्रतिकविरोधाचरणतत्परले5पि 
भर्तृप्रातिकूल्यपरायणलेडपि स्थयं निविकारलादेवमामन्चितवानिद्यवगन्तव्यम् । भरत- 
स्लप्पुत्नो भूमरतो भूमाराव। न तु छथा भूभारात् । 'पश्रम्यास्तसिः, 'भीज्नाथीनां भय- 

ट्रेतु” इलपादानलात्पज्ममी । भीतो भयविश्वान्तः किम । न भीत एवेथः । तथाहं 

रामः । पावयतीति पावनात्यविन्नताहेतो: । न तु नरथक्यापादकात् । 'पूठझः पवने!। 
दतरि व्युट । बनात्तपोवनात् । पूर्ववत्पलमी । त्रस्तो भीतः किम् । न चसत एवेलर्थ: । 
चतुर्दश दरत्रासी सीतिभीः साथ्वसं भयम्? इल्ममरः । अतः सगरस्य सगरचकवार्तिनो- 
बन्चबायस्थ कुठस ककुदः श्रेष्ठ: । अथवा सगरान्ववायानां राज्ञां श्रेष्ठ: । (बंशों न्वबाय: 
संतानम! दति पर्यायेप्यमर: । ककुद्धत्ककुदी श्रेष्ठव्रपारे राजलक्ष्मणि! दति विश्वश्नकाश: । 

थनत्र संगरान्बबासप्रहर्ण सवेडपि सगरकुछोद्धनप भगीरबादयों राजानों दुस्तरप्त- 

लिक्षापाराबारपारीणा एवं, अतसत्कुल्प्रेष्टसास्थेटक्प्रतिन्ाकृल्यावतरण कियर्दिति 

१. एर्ना बव्यजिन्षपत टरति पाठः, २. दह पूरचिष्यति' इति पाठः. 
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सूचनार्थमित्यवगन्तव्यम् । अतोड्सत्पिता माद्शपुत्रजनको दशरथः कुतो हेतोः झो- 

चति खिद्यति । न कुतोषपि शोचितव्यमित्यर्थ: । शोककारणयोरुभयोरप्यन्यतरस्था- 

भावादिति भावः । तत्कृत इत्याशइयाह--द्विभवा दिव्या तस्याः सरितो वियद्व- 

जाया निवापकरणात्पितृतर्पणाज्षकिविधानात् । अस्मत्यूवमहाराजभगीरथकतृकादिति 

भाव: । “निवापः पितृतर्पणस” इत्यमरः । रूध्वीमल्पाम्। न ततोज्प्यधिकां वेल्यर्थः । 
बोतो गरृणवचनात” इति डीपू। इसां अतिज्ञां वरद्रयरूपामू । अयमस्मत्तातः। आ- 
वाभ्यां स चाह चावाभ्यां साधनभूताभ्याम् । भरतेन मया चेल्मर्थः। ल्यदादीनि 
स्वोर्नेत्यम? इति सर्वग्रहणादत्यदादिना भरतेन सहास्मदस्द्यदादिल्वादेकशेष: । “युवावी 
द्विंवच॑ने” इत्यावादेशः । 'युष्मदस्मदोरनादेशे” इत्यकारोडन्तादेशश्व । नासिपूरयिष्यति 

चेन्न निर्वेहिष्यति चेत् । कथ कुतः पुत्री प्रशस्तपुत्रवान् । अशंसायामिनिः । स्थवाद्भ- 
वेत् । न स्थादेव । पुनाम्नो नरकात्नायत इति व्युत्पत््या अनन्यसाधारणनिरयोद्धरणै- 
कसूत्राणां पुत्राणामस्मा्क जनने बहुक्लेशभागिनो 5स्य राज्ञोडस्मत्पूवेराजस्थ निव्यूहम्र- 

तिज्ञापेक्षया अल्पतराया अस्या निर्वहणाभावे कुतो वा नः पुत्रशब्दवाच्यता । कु- 
तो वाय॑ पुत्रवान्सात् । तस्मादावाभ्यासेतंदज्ञीक्रियते । तातेनापि न शोचितव्यमि* 

त्थः । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

वनभुषि तनुमात्रत्राणमाज्ञापितं से 

सकलभुवनभारः स्थापितो वत्समूप्ति। 
तदि्ह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां 

सयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातं: ॥ २५॥ 

वनेति। हे अम्ब, मे मह्यं वनभुवि कान््तारसीम्नि तलुमात्रस्य मामकदेहस्थैकस्पेव 
त्रा्णं रक्षणम् । अल्पभारभरणमिल्यथः । आज्ञापितमादिष्म् | ममेतत्सुकरमिति भाव: । 

किंतु वत्सो बालः । भारोद्वहनासमर्थ इति यावत् | तस्य भरतस्य खगमैसंभूतस्य मूप्ति 
शिरसि सकलभुवनभारो5शेषभूभारः । गुरुतरल्वाइवह इल्यर्थ: | स्थापितो निश्षिप्त: । 
भुवनं विष्टपे लोके सलिलेडपि वियत्यपि' इति विश्वः | ततस्तस्माकारणादिहास्मिन्कार्य- 
द्ये विषये। आवयो: । सरतस्य मम चेत्यथः । सुकरतायां सौकर्य तर्कितायामालोचितायां 
सल्यां गरीयान्गुरुतरः । ग्रुरुशव्दादियसुनि “ग्रियस्थिर-? इत्यादिना गुरोगरादेशः । ते 
तब पक्षपात आदरो मयि पतति प्रसरति । खतनये भरते सपल्नीनन्दने मयि चाद्रा- 
नाद्राभ्यां सुखासुखसंपादकराज्यामिषेकवनवासविधानाथ अयलः क्ृतः, सोषय॑ 
विचार्यमाणे विपरीतो जातः । अतस्तदेतद्गरूकरणग्रबत्ती सकैटभावन्यायप्रायं सुखाथे 

चन्द्नलेपे वातोद्रेकप्रसइ्कल्पं चाभूदित्यथः । अत एवं विषसालंकार:---विरुद्धकार्य- 
स्योत्तत्तियैत्रानर्थस्प वा भवेत् । विरूपघटना सा स्थाहिषमालंकृतिस्रिधा ॥? इति लक्षणात्। 
सालिनीदृत्तम् 0 | 
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आसां तावशुक्तिरचना । सनिश्चितं वक्तव्यान्तरमस्तीआह-- 

किच। 

कि चेति | 
तत्प्रकारमेवाहू-- 

तातः खबाचा व्यवहतय हर्थ॑ 

वत्साभिपेकोत्सवमड्जलं भे । 
प्रणामसंज्ञस्य सयापितस्य 

कि पृर्णपात्रस्थ न पात्रमासीतू ॥ २६ ॥ 
तात इति | तातोडस्मत्पिता खबाचा खमुखोच्चारितेन नियोगवर्चनेन | भवद्व चने- 

सैब भरताशिपेकमभिनन्द्यतो मम खबचनेन चेत्किमु वक्तव्यमिति भावः । हम॑ मनो- 
हर बत्ससोभयोरप्युपठालनीयस्स भरतस्याभिषेको मूधाभिषेकः स' एचोत्सवः 'छ« 
त्सूते दर्षमित्येप उत्सव: परिकीतित:! इत्युक्तलक्षणय: स एवं मगल कल्याण मे मां 
व्यवहद्योक्ला । कथयिलेति यावत् | व्याहार उक्तिल॑पितम! इसमरः | मयार्पितस्थ 

दत्तस्त प्रणामसंद्स्थ नमस्काराख्यस्थ पृणपात्रस्थोत्सवादिषु देयवखुनः पात्र योग्यों 
नासीतकि न जात: किमिति काकु:। तातेन भरतामिपेकः क्रियत इति वक्तव्यम् । मया 
चाद्ीकारपूर्वक॑ नमस्कर्तव्यं चेत्वथ:। सतसंघस्य खस्य खमुखोचारणे कः संकोच: । ततो 
निःसंकोच वदलिति तात्पर्यम् । 'उत्सवादिषु यदेय॑ पृणपात्र॑ तदुच्यते” इस्रमियुक्ताः । 
थयोर्यभाजनयो: पात्रम! इत्यमरः । अन्न नासीत्किमिति काका राज्ञों योग्यतापादन- 

द्वारा रामस्थ भरताद्वीकरणमाक्षिप्यत इति गुणीभूतव्यद्रयम् । तदुक्तम---अगृूहमपर- 
साई वाच्यसिद्यग्रमस्फुटम, । संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काका क्षिप्तमसन्द्रम् ॥ इति । 

यृत्तमुपजाति: ॥ 

तत्क्षणमशनिहदत इव पर्वत, सर्वेतः परीतद्वदहन इध चनस्पतिः, 

दिवस्पतिपद्भ्रेशविधुर इब नहुपः पपात निःसंज्ञः पद्धिरथः | 

तत्क्षाण इति | तन्मित्रेव क्षणे | रामस्य भरताभिग्रेकाह्रीकारसमय इल्यथ्थः । 
अलस्तसंयोगे द्वितीया। पद्धिरथों दघारथः । पहिइछन्दो४पि दशमम”! इत्यमरः । 
अशनिदतों वज्नविदारितः पर्वत दव । सर्वतः समन्तात्मरीतदवददनो व्याप्तदवा्रिवन- 
स्पतियृक्ष दब । बिनस्पनिईक्षमात्रे विना पुर्प्फः फलद्ुम:” इति विश्वः | दिवः खर्गस्य 
परति्िवस्धतिरिस्धः । शिसमन्युरदिवस्थति:” दति पर्यायेष्यमरः: । पशछ्याः पतिपुत्र-/ 
दल्यादिना अठकि कस्कादिलादिसजनीयस्थ सलम् । तस्त पदाहंशेन प्रच्युल्मा विधुरो 
मन, 

विक्िए: । विधुरः पत्ल्चपेते स्थास्कट्विक्िष्योरपि! इति बैजयन्ती । नहुपो ययाति- 
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पितेव निःसंज्ञो विचेतन: सन् पपात । रांमविरहासहिष्णुल्वान्मुमूच्छेल्यर्थं: । पुरा किल 

नहुषः कुतश्रित्युण्योद्यात्खर्गे इन्द्रलं आप्य तत्र निजाहंकारहुंकारप्रकोपितिन कुम्भ- 

संभवेन भुजज़े भवेति शप्तः खर्गपदात्मच्युतो भुवि पपात-इति पौराणिकी कथा। 

वक्ष्यति चारण्यकाण्डे । उपसालंकारः ॥ 
१ पितृनिदेशमाचरेति 

ततः सा रेति राममादिदेश । 

तत इति | ततस्तदनन्तरं सा कैंकेयी पितु्दंशरथस्थ निदेशमाज्ञामाचर विधेददीति 

राममादिदिशाज्ञापयामास ॥ 

ततो रामः किमकार्षीदि्यत आह--- 

स एबेए । 

मातुराज्ञां वहन्मून्नो मालांमिव महायशाः । 
वनाय. रामो चत्राज जगतामवनाय च ॥| २७ ॥ 

स इति । योथ्य॑ कैकेय्याज्ञत्तः स एप महायशाः कीर्तिसंपन्नो रामो माठुः कैकेस्या 
आज्ञां वनवासाय जजेल्येवृरूपशासन माला पुष्पश्नजमिव मूभ्ो वहन शिरसा धारयन्ि- 
त्यादरोक्ति: । वनाय । दण्डकावनं प्रतीत्यथः। “करियार्थोपपद-? इत्यादिना चतुर्थी । 

तथा जगतामवनाय जगद्ग॒क्षणाय च वत्राज जगाम । वन॑ अति गन्तुमैच्छद्लत्यर्थः । 

वनवासे दुष्टनिग्नहशिष्टपरिपालनाभ्यां लोकनिर्वाहस्थ जायमानल्वाजगतामवनाये- . 
त्युक्तमित्यवगन्तव्यम् । उपसालंकारः ॥ 

बे रे 4.> भी रे तिबन्ध॑ * ०७३० 9 6 (३ 

असो समासाद्य सद्य। कौसल्यासद्नसभिषेकप्रतिबन्ध केकेयी[निबे- 

न्धमात्मनश्व वनवास प्रणामानन्तरं तस्ये न््यवेदयत् । 
असाविति । असौ रामः सद्योडविलम्बेन कौसल्यासदनं निजमाठण्हँ समासाग्र 

अविश्यासिपेकस्थ निजराज्यासिषेकस्प ग्रतिवन्धसन्तरायभूत॑ं कैकेय्या निवेन्ध॑' सेंकट्म्। 
वरद्वयाख्यपाशेन राजानं निवेन्ध्य भरतस्थाभिषेकप्रवततनरूपाभिनिवेशमित्यथः । 
तथा आत्मनो वनवासं च अणामानन्तरं नमसकारानन्तरकाले तस्पे कोसल्याये न्यवेद्- 
यत् । कथितवानित्यर्थः ॥ प | 

. ५3 ये #७ ८ [>> प «प 6 / हक 

संतवदाकण्य विदीणेहद्या विषद्ग्धमुखशिल्लीमुखविद्धअ्रवणयुगलेब 

सहसा निर्षत्न विछछाप | 
झसेतदिति | सा कौसल्या एतद्रामवनवासवचनमाकर्ण्य श्रुत्ा विदीर्णहदया 

विद्लितान्तरज्ञा सती । तस्त्र वज्रप्रहारप्नायल्ादिति भावः । शिली शल्य॑ झुखे यस्त 

१. “निदेशविचारमचिरम्,” “निदेशमविचारम्” इति च पाठः.२. 'समासाद कौसल्या? 

इति पाठ:. ३. 'एतत्” इति पाठः, ४. “भूम्यां निपत्य” इति पाठ:. 
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शिलीमुसम्। विपदिग्धं विपरूषितं मुखमग्रभागो यस्त्र स तथोक्तो थः शिलीसुखो बाणः। 
मुख स्थादम्मागेडपि', 'अलिवाणी शिलीमुखी” इत्युभयत्राप्यमरः । तेन विद्धूं सेप्रहत 

श्रयणयुगल कर्णयुग्मं यस्याः सा तथोक्तेवेत्युट्रेक्षा । तथा चैतद्वचनस्स विशिष्टयाणव- 

दल्यन्तदुःसहलं सूच्यते । सहसा शीघ्रम् । 'खरादिपाठादव्ययम” इति शाकठायनः । 

निपतय भुवि पतिला । स्थाठुमशक्यलादिति भावः । विलझाप परिदेवनवती बभूव । 
“विलापः परिदेवनम” इल्मरः ॥ 

तदेवाह--- 

रेखारथाडुसरसीरुहशह्डू चिद्दे 

क्षेमेकरे तव करे जगतां त्रयाणाम् । 

कान्तारकन्दखनन रचयेति नून- 
माबद्धवान्पतिसरं भगवान्वसिष्ठ ॥ २८ ॥ 

श्खेति। रेखा एवं रथाज्ञानि चक्राणि च सरसीर॒हमणि च दाज्ञाश्व । रथाज्ञायाका- 
रेखा इत्थः। ते चिद्दानि यस्य तस्मिन् । सामुद्रिकशास्रोक्तमहासाग्यसपत्तिसूचक- 
तया ताइग्लक्षणलक्षित इत्थः । तयाणां ' जगतां भूभुवःखलोंकानां खर्गम्यपाता- 
छानां वा। उपलक्षणमेतत् । अशेपलोकानामित्य4: । क्षेम॑ करोतीति क्षेमंकरे शुभकरे। 
छिम्प्रियमंद्रें5प्च! इति खच् । 'अरुद्विपद-? इल्मादिना मुमागमः । त्तव करे हस्ते । 
'बलिहस्तांशवः करा: इलमरः । कान्तारे अरण्ये कन्दानामभ्यवह्रोंचितानां 
मृलविशेषाणां सननमवदारणम् । कान्तारं वर्त्म दुगेमम! इत्ममरः । रचय विधेष्ि । 

जीवनोपायाथमिति माव: । इति मलेति शेप: । भगवान् । उत्पत्ति च विनाश च भूताना- 
मगतिं गतिम् | वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥! इत्युक्तलक्षणो वसिष्ठः 
प्रतिसर हस्तसृत्रमावद्धवानिबद्धवाभूनम् । अन्यथा कथमेव॑ भवेदिति भावः । 

ना चमूजघने हस्तसूत्रे प्रतिसरोडस्चियाम” इत्यमरः । अन्न राज्याभिपेकाइलेनामु- 
उस अतिसरस्य कन््दसननाथलेनोट्रेक्षितत्वादुस्मेक्षा । सा च नूनमिति व्यज्कसद्धा- 
बाद्वाच्या। यन्रान्यपर्मसंबन्धादन्यलेनोपकीतितम् । प्रकृत हि भवेत्पाज्ञास्तामुस्मेक्षां 
ग्रचक्षते ॥ इति लक्षणात् ॥ 

शत्नान्तरे रामानिपेकविघालमरसहमानों निरृढाभिमानों लक्ष्मणस्तावदूच इलाहु-- 

तत्न सामित्रिरतिमात्रप्रदद्धमन्यु: शतमन्युसमानमेवसग्रजमकथयत । 

तत्रेति । ततन्न कीसल्याविछापसमय । सुमित्राया अपलॉं' सीमिब्रिरक्ष्मणः । “बह़ा- 
दिन्वथ इतीदअत्यः । अतिमात्रपक्द्धमन्युः श्रीरामवनवासकथाया: श्रोतुमशक्य- 
सादस्बन्तप्रदृद्धकोप: सन् झतमन्युसमाने भोगश्वर्यादिसंपत््या इन्द्रतुल्यमित्युपमा । 
अग्रजज ज्येप्रन्नातरं धीराम पसेवब वक्ष्ममागरीस्राकधयदवोचत् ॥ 
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तत्तकारमेव विद्णोति-- 

आय, अकायामद् छोकेगहणाहोयाः केकेय्या वंचसा रजसा जरस 

च समाक्रान्तसखान्ततया कृट्याकृय्यविवेकम॒कस्य राज्ष३ प्रज्ञाशाथट्यान्र:- 

सतेन वचसा सत्यज्य राज्यसटवीपयेटन वधातम् । 

आयेति।हे आये पूज्य, इदमेतद्कारयमयुक्तम। तवैतन्नोपपद्यत इल्रथः । किसिद्मिद्यत 

आह--लोकेति । छोकगहणाहीया ईटगकारयकरणशीललाछोकनिन्याया: । 'इत्सा निन््दा 

च गईणे” इत्यमरः । कैंकेय्या बचसा विप्रलपेन रजसा रजोगुणेन च् । रजो रजोयुण 

धूलौ परागार्तवयोरपि' इति शाश्वतः । जरसा वार्धकावस्थया च। जराया जरसन्य- 

तरस्थाम्! इति जराशब्द्स जरसादेंशः । समाकान्तखान्ततया समभिभूतान्तःकर- 

णतया हेतुना । 'खान्तं हन्सानस मनः? इत्ममरः । कृतद्याकृत्यविवेकमूकस्थ कायोकार्य- 

विवेकशल्यस्थ । उक्तत्रितयमध्य एकेक्मप्यनथाय भवति। मेलने ठु किम्ठु वक्तव्य- 

मिति भाव: । राज्ञः प्रजश्ञाशैथिल्याडुद्धिमान्यान्निःस्स्तेन वचसा निर्गेतेनानर्थकवाकर्यन 

राज्य अ्जापरिपालनात्मक राजक्ृत्यं संत्ज्य विहाय। अटवॉपिरयेंटनमरण्यराचार 

विधातुं कर्तुम् । अकारयेमिति पूर्वेण संवन्धः 0 

ननु भव॒तु यथा तथा वा । श्रेयस्कामेन पुंसा गुरुनिदेशो5वहयं कतेव्य: । अन्यथा 

निषेधस्मरणादितद्याशइूथय तन्न युक्ति वक्ति--- | 

कृत । तभ्यमनभ्यथमानाय प्रथमसेव पित्रा प्रदत्ता नन्त प्राथवा | 

कि त्विति | कि तु । ततः किसुच्यते चेद्त्यर्थ:। अनस्यथंसमानायायाचसानाय । 

: पुनःपुनर्याच्जानिर्वन्धेनाउुपद्रवकारिण इत्यर्थः। अभ्यर्थमानायव दत्त पुन ग्राह्मम् । अन- 

स्यर्थमानाय चेत्किंमु वक्तव्यमिति भावः । अन्रेमे5थेयतेरथी याचे याच्ञावरोधने 

इति वचनात् । तुभ्यं भवते । 'कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्” इति संप्रदानलाच- 

तठ॒र्थी । पिच्रा पथिवी भू: प्रदत्ता ननु वितीणों खछ । अतः अश्हीताया: पुनरग्रहरणन त- 

वापि प्रतिग्रहपरित्यागदोष: । तस्यापि नन््वयं दत्तापहरणदोषः । तस्मादुभयतारक- 

लात्त्वया पुनरवर्यं पृथ्वी प्राह्मति तात्परयम् ॥ 

नज्ु॒ तथापि न ममायं धर्मः पुरुषार्थव्याह॒तिंहतुलादिति न मन्तव्यम् । क्षत्रि- 

यस्य परो धर्म: अ्रजानासेव पालनम्” इति मनुवचनात् | वस्तुतो धर्ममार्गश्रेशेडपि 

सम्यक्प्रजापालनतत्परस्प पुरुषस्य मोक्षसाधकलादिल्याह--- 

क्षत्रधर्मोंडपि धस्योत्पथ; प्रमाद्यापि वर्णोश्रमरक्षणतः ससीचीनः 

प्रायेण पुरुष निश्ेयसे नियोजयेत् | 
 +न [जे ल्ोकगर्हर्ण | क 5:5%005%2क का 5 2 हंस 57' 

-१. न कार्यम! इति पाठः, २. 'लोकगहंणीयाया:” इति पाठः. ३. 'वचसा जरसा” 

डति पाठ।, ४. 'सत्यात्पथ:? इति पाठः. ५. अमाद्रोडपि” इति पाठः. 
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क्षत्रेति । समीचीनः समर्थ: क्षत्रधर्मः क्षत्रियकुलाचारो5पि । वखतुखभावावधार- 
छाधकोड्यमपिशब्द: । धर्मादनपेतो धर्म्यः । धर्मपत्यथन्यायादनपेते! इति यत्म- 
ल्यः । तस्मात्थों मार्यात् । “जुगुप्साविराम- इत्यादिना पश्ममी । प्रमायापि प- 

मादं प्राप्यापि । धर्ममार्गानवहितो भूल्वापीत्यर्थः । वर्णा ब्राह्मपादयः, आश्रमा ब्रह्म- 
जर्यादय:, तेपां रक्षणतः परिपालनद्वितोः आ्रायेण भूज्ना । 'प्रायो भूझूयन्तगमने” इत्य- 
मरः । पुरुषम् । नितरां श्रेयो निश्रेयसम्। “अचतुर-”आदिना सूलेणाच्प्रत्ययान्तो निपा- 
तितः । तस्मिन्सकलपुरुपार्थाध्यक्षे नियोजयेत्प्रवर्तयेत् । मोक्षाधिकारिणं कुर्यादिव्यर्थः । 
कुतश्चित्कारणाद्धममार्गप्रमादेन वैगुण्येडषपि खधमंल्ात्सम्यकप्रजापरिपालनात्मकस्य क्ष- 
त्रधर्मस्य मुनिमनोचिताटवीपर्यंटनरूपपरधमानुछ्ानापेक्षया श्रेष्टल्लाच्छेयस्करलं संभ- 
बति | '्रेयान्खधर्मा विगुण: परधमात्खनुष्टितात। खधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भया- 
वह: ॥? दति भगवद्बचनादिति भावः ॥ 

अथ देवबलाछइनेनापि पीरुपस्थ पुरुपार्थसमर्थनसामर्थ्यसंभवाक्क्षत्नरधर्मनिर्ाहक 
पुरषकार एवं समाश्रयणीय इल्याह--- 

* ८७१ पौरुपमेव भीरस्य ७ 3 06 
नियत नियतिवलमतिलद्दथ पौरुषममेव धीरस्य पुरुषाथान्समर्थयेत् । 

नियतमिति । पुरुषस्य कर्म पीरुष॑ पुरुषकार एवं | “पीरुष पुरुपस्योक्ते भावे 
कर्मणि तेजसि? इति विश्व: । युवादिल्लादण । अवधारणार्थडयमेवकारः । नियत॑ नि- 
खत यथा तथा । नियतिबल देववलम् । “'नियतिरनियमे देवे! इति विश्व: । अतिल- 
इृधातिकम्य । घीरस्य धैयशालिनः पुंसः पुरुपार्थान्धर्मार्थकाममोक्षचतुर्वधपुरषा- 
थीन्समर्थयेश्निर्वदेत् । स्वशत्तया पौरुपनिर्वाहस्थव पुरुपार्थशाभ: । नल्नन्यस्थ। अतः 
पुरपषकार एवं समाश्रयणीय इति भावः ॥ 

टन्यं स्वमतमुपन्थस्थ तस्प फलितमाह-- 

मा भृत्त्वत्पद्पद्मययोररुणिमा कान्तारसंचारतः 
45 

पाणों पाटलिमा मनाक्प्रसरत ज्याकर्षणादेव में । 

कंकयीपरिभूततातवचने नम्रो भवान्मा सम भू- 
लिंचिन्मामकमाय शोयेजरूघे नम्र॑ धनवेतेताम ॥ २९॥ 

मा भूदिति। दे आय पूज्य, शौयजलथे | अपारतीर्यसंपन्नेद्यर्थ: । लत्पदपश्नयो 
भवशरणारविन्दयो: कान्तारसचारतो5रण्यसंचारादर॒ुणिमा आरुण्यम । लोहिल- 
मिलि यावत् । वि्णदढादिश्यः प्यक्ष! इति चकारादिमनिच्र । मा भून्मास्तु । मादि छल? 
टत्याशिपि छुद । किंतु ज्याकपणान्मोब्यॉकपणात् । मार्वी ज्या शिमिनी ग्रण:! इल- 

१. नियतेबे! इति पाठः, २. 'पुरेपस्थ धीरत्य” इति पाठ:. ३. 'समथयेत्” इति 
पाटः, ४, के वा? इति पाठः. 
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मरः । में मम पाणों हस्त एवं पाटलिमा रक्तिमा । श्वेतरक्तस्तु पाठरः इत्यमरः । 

पूर्ववद्मिनिच् । मनागीषत्असरतु अव्तताम्। तथां भवान्कैंकेय्या परिभूतस्य विमोहि- 
तस्य तातस्य पितुवंचने विषये नम्नः ग्रह्मः। विधेय इति यावत्। मा सम भूत्। सा भूया- 

दिल्यर्थः । स्त्रैणबचनस्थानाद्रणीयल्ादिति भावः । '्मोत्तरे -लछू व! इति चकारा- 

दाशीरर्थे छह । 'न माइंयोगे” इत्यट्प्रतिषेघः । शेषे प्रथम: इति ग्रथमपुरुषलम् । 

किंतु ।कैंचिदीपन्मासक्क मदीयम् । “तवकसमकावेकवचने” इति समकादेशः । धलुनत्र 

सत् वर्तताम् । स्नीपरतन्त्नस्य॒पितुर्वंचननियन्त्रिततया कान्तारसंचारतत्परो मा भव । 

किंतु मौव्याकर्षणपूर्वक ' मदीयं॑ धन्लुरायम्य बाणग्रयोगेण कार्याकार्यविचारविश्ुुरम- 
मित्रभूत॑ पित्तरं' हनिष्यामीत्यथ: । तथा च रामायणे--श्रोत्साहितो5यं कैकेय्या- से- 

तुछो यदि नः पिता | अमित्रभूतो निःशडू वध्यतां वध्यतामिति ॥? तथा- स्घ॒ृतिश्व-- 

“गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथग्रतिपन्नस्र कार्य भवति शासनम् 0४ 

इति १ लक्ष्मणो धीरोद्धतब्ादित्थमुक्तवानित्यनुसंघेयम् । लक्षेणं तु--दर्पमाश्चयभूयि-' 
प्श्वण्डबृत्तिविंकत्थन: । मायावी सुल्मक्रोष: स धीरोद्धत उच्यते ४” इति+ अतच्र 
साम्यैकल्लेन ग्राप्तयो: श्रीरामपादपद्महस्तारुणिमपाटलिम्नरो: श्रीरामपादपञ्मारुणिमानं॑ क- 
ठोरोक्त्य़ा वर्जयिल्ला पाणी नियमनादेकः परिसंख्यालंकारः । तथोत्तरार्धे श्रीरामधलुने- 
म्रल्नयो: प्राप्तयो: श्रीरामनम्रल वर्जयिल्ला धनुषि नियमनादपर इति तयोम॑पेक्षित- 
ल्वात्संकर: । 'एकस्प वस्तुनः ग्राप्तावनेकत्रैकदा यदा । एकन्न नियमः सा हि परि- 
संख्या निगग्यते ॥? इति लक्षणात् ॥ ह 

एवमाचक्षाणं रक्ष्मणं राम: सान्त्रयन्नेवबाबोचत् । 

एवमिति । एवमुक्तरीतद्याचक्षाणं वदन््तम् । <वद व्यक्तायां वाचि! इत्य- 
स्माद्धातोः शानच् । लक्ष्मणं रामः सान्त्ववन्सामवादेरुपलालयन्नेव । 'साम सान्ल्मुभे 
सम! इत्यममरः । अवोचत् ॥ | 

तत्थकारमेवाह-.- । 

वत्स, सवितृवेशजातानां पितृनिदेश एवं देशिकः सवैकमसु । 
चत्सेति । हे वत्स लक्ष्मणेत्याद्रेणामन्भरणम् । सवित॒वंशजातानां सूर्यवंशोद्भवानां 

राज्ञां पितृनिदेश: पितृनियोग एवं सवेकरमसु सकलकार्येषु देशिक आचायेः । उपदेश्टति 
यावत् । सूर्यवंशोद्धवाः सर्वे पितुराज्ञापरिपालनतत्परा एवेत्यर्थः । अतो नास्माकमिदद 
विरुद्धमिति भावः ॥ 

: न केवलमस्माकमियं मयौदा, किंतु पूर्वेषामन्येषामपीत्याह-- 
चहव$ खलु पितृनिदेशगोरवाद्रोहल्यामपि मातृवधमापि तारुण्यविन्ि- 

१. वचन? इति पाठः, 



र्ट८ चम्पूरामायणम् । 

मयमपि कण्डुरेणुकेयपूरुप्रभूतवयः कुबोणा निर्विचारमाचारवता- 
मग्रण्या इति गण्यन्ते । 

चहव इति | कण्डु्नाम महा: । रेणुकाया अपत्यं रेणुकेयो जामदम्यों रामः। 
'त्ीश्यो ढक! । पूरर्ययातिनन्दनः । प्रश्वतिग्रहणात्सगरपुत्नादयः । कण्ड्य्व रेणुकेयश्व 

द्रन्द्वः । ते प्रश्नतिरादिय:पां ते तथोक्ताः । वहवोषनेके पूर्वे महात्मानः पितृ- 
देशों पिन्नाज्ञायां गौरवादादरातिशयात् गोहल्यामपि । न तु यस्यकस्यचिजन्तोह- 

त्याम् । हनस्त च! इति हन्तेभावे क्यप् । तकारशथ्वान्तादेश: । स्रील॑ लोकात् । तथा 
माठ्वध्रमपि । न तु यस्याःकस्याश्रित्स्रियो वधम्, तथा तारुण्यस्य यौवनस्य विनि- 
मयो धुद्धिपू्वकपरिद्रत्तित्तमपि । न तु यस्यकस्यचिद्बयसो विनिमयम् | अल्यन्ता- 

कूल्विनियोजक एवं पितृनिदेशों न लद्दगीयः, इयत्कालवनवासविनियोजकस्तु 
कि वक्तव्यमित्यपिशव्दत्नयाथ: । निर्वेचार॑ विचाररहितं॑ यथातथा धर्मशान्ननिपिद्धं 
गोहतल्यादिमहापातक॑ कथ्ंकारं कर्तुमुपयुक्त स्यादिति शड्जाश्नन्यमित्मर्थ: । कुर्बाणा 
आचरितबन्तः । करोतेस्ताच्छील्ये शानच् | तेनाचरणेनाचारवतां सदाचारसंपन्नाम् । 
अग्न॑ नयन्तीलग्रण्यः श्रेष्ठा: । सत्सूद्विप-” इल्यादिना क्विप् । अग्रग्नामा्भ्या न- 

यतेणों वक्तव्य: इति णल्लम् । इल्येवं गण्यन्ते संख्यायन्ते । ग्रशस्यन्ते सल्वित्यर्थ: । 

पितृनिदेश ग्रुरुमाकुर्वतामीदगकार्यकरणमेव प्रशंसहेतुरभूत्। किमुत वनवाशादिकार्य- 
करणमिति भावः ॥ 

उक्तमर्थ निगमचति-- 

तस्मादवद॒र्य बइय एवं पितुरवगाहे गहनमिति । 

तस्मादिति । यस्मात्पिठनियोगोष्वश्यमनुष्टेयस्तस्मात्कारणादित्यर्थ: । अवइयं 
निश्चितं पितुर्वशयों वशं गत एवं सन् । न तु विमत इल्येवकारार्थ:। बशं गतः” इति 
यत्यत्ययः । गहनमरण्यमबगाहे प्रविशत्यवोचतेति पूर्वण संवन््ध:ः । अन्न रामायणम्--- 
अहपिणा च पितुर्वाक्य कुर्वता त्रतचारिणा । गोहता कण्डुना धर्म जानतापि विपश्चिता ॥ 
जामदस्न्येन रामेण रेणुका जननी खस्रयम् | ऋृत्ता परशुनारण्ये पितुवेचनकारणात ॥ 
अस्माऊं नु छुले पूर्व सगरस्याज्षया पितु:। खनऊ्ठिः सागरेरभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः 0! 
इृति । पृरुस्तु न रामायणे संणद्वीतः । तस्पेयं॑ कथा महाभारतादी कथिता--पूर्व 
झुक्रशापवद्यादसमयसंप्राप्तदुःसहजरामारविद्धलेन पिनत्रा ययातिना नियुक्तः पूझः 
स्वतानण्यं॑ तस्म दला तनजरां खयं गृदहीतवानिति। अन्न गोहल्यादद्दिष्करमेण कण्ड्ा- 
दीनामुदेशात्कमापरनामा यथार्संख्यालंकार:--उद्दिष्यनां पदाथीनां प्रव पश्चाग्रथाक्र 
सम । डद्देशों नु भवेयत्र तदमथासंख्यमुच्यते ॥” इति छक्षणात् ॥ 
आज तज-््_त्त ओ्औ आज ल् खनन नह तन ननन् तन :::न्न्-ल--सइ स 5  न्चसीतीतत न्नन-+-+ ७33 लनननननन ने 

६. म्कुस्ट! इलि पाठः, २. 'कुबीणाले5पि इति पाठ:, £ 

श्े 



अयोध्याकाण्डम । । ११५९ 

४ 5 हर का कि 2 

तत्न विस्तृतप्नवात्सलया कोसल्या तेन सह गन्तुसमिलषन्ती 
कृतप्रणामेन रामेण सविनयमेवममिहिता । 

तनत्नेति | तत्र तस्मिन्समये विस्तृतंपुत्रवात्सलया समधिकपुत्रलेहा कौसंल्या तेन 

सह पुत्रेण साक॑ गन्तुम्। बन॑ प्रतीति शेष: । असिलषन्ती कामयमाना सती । छृतश्रणा- 

मेन विहितनमस्कारेण रामेण सबविनयं सम्रश्नयमेवं वक्ष्यमाणरीद्याभिहितोक्ता ॥ 

तत्मकारमेवाह--- 

कान्तारभाजि मयि केकयराजपुत्र्याः 

काकैश्यकन्दुलितया दुलितस्यथ वाचा । 

तातस्य शोकद्हनग्लपितं शरीरं 
मातस्खया न तु कदाचिदुपेक्षणीयम् ॥ ३० ॥ 

कान्तारेति । हे मातः, मयि कान्तारभाजि अरण्यं गते सति । केकयराजपुत्र्याः 
-क्षत्रियतनयाया: । अतः क्षात्रयुक्तमेव करिष्यतीति भावः । कार्कश्येन क्रीर्यण । 
“क्र्केशं कठिन ऋरम” इत्यमरः । कन्दलितयोत्पन्नया वाचा । शख्रधाराकल्पयेत्थथः । 
दलितस्थ विदारितस्य । पीडितस्येत्यर्थ: । तातस्यास्मत्पितु: संवन्धि शोकदहनग्ल-- 

पितं मद्दविहजनितशोकानलेन पीडितम् । संतप्तमिति यावत्। शरीरं खया कदाचि- 
त््षणमात्रमपि नोपेक्षणीयं नानाद्रणीयम् | तुः अवधारणार्थकः । किंतु तत्तत्कालोचि- 
तोपचारैः सवैदा परितोषणीयमित्यथ: । वाक्छल्नविद्लनसमेव दुःसहम् , तत्रापि शोका- 
नलसंतापश्रेत्कियु वक्तव्यम्ू । नखत्रणोपरि मुसलघातग्रयत्वादिति भाव: । मयेकेनैव 
वनं प्रति गम्यते । पतिदेवताया ल्या तु तदुपचारतात्पर्येण गृह एवं स्थातव्यमिति 
भाव: । वसनन््ततिलका्त्तम् ॥ 

ततः सा तनयस्यथ खस्यवयनाय समस्तदेवताकीतेनपुरःसरीमाशिष- | 

साचचल्ले । ह 

तत इति । ततस्तद्नन्तरं सा कौसलया तनयस्यथ रामस्य सस्त्ययनाय । माइल्य- 
संपादनाथैमित्यर्थ: । समस्तदेवताकीतैनपुरःसरीमिन्द्रादिसकलदेवतास्तुतिपूर्वकाम् । 
पुरोअ्प्रतो5्ग्रेष सर्तें:? इति टप्नलये टिड्राणजू-? इत्यादिना डीपू । आशिषमाचचक्ष 
उबाच। “यन्मज्लं सहस्राक्षे स्वेदेवनमस्क्ृते । ब्न्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु सजलम् ॥? 
इद्याथाशीवादं चकारेलर्थः ॥ | ' 

तदनु रामस्तामभिवन्य निष्क्रान्तः प्रक्रात्तलेपथ्यायाः सीतायाः 
प्रासादमाससाद ॥ ४ 

तद्न्विति । तदन्वाशीरुत्तयनन्तरं रामस्तां कौसल्याममिवन्य समस्कृत्य नि- 



१२० चम्पूरामायणम् । 

प्कान्तः । मातृणद्ादिनिगतः सन् प्रक्रान्तमारच्घं नेपथ्यमभिषेकोचितवेषो यस्यास्तस्थाः 

सीतायाः प्रासादं सदनमाससाद विवेश ॥ 

ततः श्रीराम: किमकरोदिलाह-- 
कल्याणवादसुखितां पु * 

कल्याणवादसुखितां सहसेव कान््तां 

कान्तारचारकथया कलुपीचकार । 

अम्भोदनादमुदितां विपिने मयूरी 
संत्रासयजन्निव धनुध्वनिना पुलिन्दः ॥ ३१ 0 

कस्याणेति | कल्याणवादिन राज्याभिपेकमहलकथनेन सुखितां संजातसुखाम्। तार- 

क्रादित्वादितचु ता कान््तां प्रियतमां सीतां कान्तारचारकथयारण्यरांचा रवातया विपिने- 
इम्मोदनादेन जलूदगर्जितिन मुदितामानन्दिताम् । मह्यामतिशयेन रातीति भयूरीं 
मयूराइनाम् । एपोदरादिलात्साथुः । “जातेरस्लीविषयात्त-! इति छीपू । धनुध्व॑निना 

धनुष्ठद्धारिण पुलिन्दों व्याध इव संत्रासयन्भीपयन्सहसा सदय एवं कठ॒पीचकार संक्षो 

भयामास । कैकेयीवर्चननियश्ञ्ितिन राज्षा नियुक्तो5हं चन॑ प्रति गमिष्यामीसेय॑- 
रुपवचनेन विमनीचकारेलर्थ: । उपमालंकारः । नान्न नीचोपमाशद्रा धर्मप्राधान्य- 
कथननव तथालोपपत्तेः किंलन्न संत्रासनमात्र एवं कविविश्वान्तिः । अन्यथातिप्रसक्गा- 
दिल्यलम । शत पूवबत् ॥ 

तनः क्रिमत आह--- 
प 4 

अयमेनामनुगन्तुमुपक्रान्तामकथयत् । 

अयमिति । अयं श्रीरामोष्नुगन्तुमनुसर्तुमुपकान्ता कृतादरामेनां सीता प्रत्यकथ- 
यदबोचन ॥ 

हदेवाहू-- 

प्रिये जनकननि्दिनि प्रक्रतिपेशछामीरणी 

कर्थ ग्लपयितुं सद्दे तब शिरीपमृद्दी तनुम | 

गृहीतहरिणीगणब्रिकविसारिनानाशिरा- 

लतक्षरितशो णितारुणब्रकानने कानने ॥ ३०२ ॥ 

पिय इति | प्रीमातीति प्रिया । दगुपध-! इल्ादिना कप्प्रययः । अक्रारास्तत्वा- 
इ्पू हैं प्रिय जनकनन्दिनि ज़नकराजपुत्रि । छलल्युटों बहुलम” दति बहुलग्रहण- 

सामश्योक्रस्यादिस्वासबुद्प्रत्यम: । इस्वान्दीपू । एतत्संबोधनद्वयं कान््तारसंचारानईता- 
३ 

६. 'दपरग्स्तुमा दलि पाठः, २. क्षति! दति पाठ, 



अयोध्याकाण्डम् । ., श्श्र् 

ओतनार्थम् । प्रकृत्या पेशलां चारुतराम् । चारो दक्षे च पेशलः” इल्ममर:। अत एवं 

शिरीपसद्वी शिरीषपुष्पवन्म॒दुलामीद्शीमित्थंभूतामू । छुखोपचारोचितासिल्यथः 

तब तनुं शरीरम् । ग्हीत॑ दर्श यद्धुरिणीगणत्रिक कुरह्निकुरुम्बत्रिकंग्रदेश: । इको 

हि जिघक्षितजन्तोल्लिकप्रदेशमेव अथर्स गृह्मातीति असिद्धिः । एशचवेशाधरे त्रिकम् 

इत्यममरः । तत्र विसारिण्यो निःसरन्त्यो नानाशिरा नानाविधनाड्यः:। नाडी तु 

घमनी शिरा” इलमरः । ताभ्यो5क्षतमविच्छिन्न यथा तथा । यह तासां क्षतेभ्यो 

ब्रणेभ्य: क्षरितं परिझत यच्छोणितमसरक्तेनारुणानि शकाणामीहामस्गाणासाननानि 

यस्मिस्तस्मिन्ू । हिंखग्रचुरतयात्यन्तमयंकर इत्यथः । 'कोकस्त्वीहास्गो इकः! 
इत्यमरः । काननेड्टव्यां ग्लपयितुं परिक्केशयितुं कर्थ सहे कुतो वा मझृध्ये ।-मे कर्थंचि- 

दपि सह इत्यथ: । एवमकथयदिति पूर्वण संबन्धः । एथ्वीजत्तम्। लक्षणं तूक्तम् ॥ 
9 कप >> ध ० दिल « हे ८ 

तदनु नानाविधप्रयल्नेनाप्यनुन्मिषदनुजिगमिषा शैथिल्यायां मेथि- 

स््यां छक्ष्मणेडप्यनवसितानुगमनव्यवसाये वासिष्ठाय सुयज्ञाय भूषणमशे- 

'घं नागसहस्रेण सह शत्रुंजयाहय॑ मातुलद्त्तं मत्तहस्तिनमगर्त्यकोशिका- 

भ्यां च मैहाघोणि रल्लानि वितीये तदनु निजेरारिवीयमुषी घनुषी निरपा- . 
हक [० ८ जप बे 6 यत्राणकरमणी वर्मणी निर्मेयोदशिलीमुखकृतानुषज्ञों निषज्गी निवेतित- 

पे ५ पु 
वीरपाणों कृपाणी वरुणेन जनकसदसि दत्तमेतत्सेसस्तमायुधजातमादाय 

मासनुगच्छेति सोमित्रिमन्वश्रहीत् । 

वदन्विति । तदनु तदनन्तरं मैथिल्यां जानक्यां नानाविधेन हितवुब्या खल, 
वचोसयेन । तदभिधीयते--'सदा खुख॑ न जानामि दुःखमेव सदा वनम” इल्यादि 
रामायणोक्तप्रकारेणापि ग्रयलत्रेन । बहुगप्रकारैरप्युपकारेरित्र्थ: । अच्ुन्मिषदनुद्यद- 
जुजिगमिषा । शैथिल्यमनुगमनेच्छादौव॑ल्यं यस्थास्तस्याम् । अनिवृत्तानुसरणेच्छायां स- 
ह्यामित्यथः । तथा लक्ष्मंणड्प्यनवसितानुगमनव्यवसायेडनिवर्तितानुयात्रोद्योग सति । 
अनवसितेत्यत्र 'षो अन्तकर्मणि! इति घातोः कर्मकर्तरि क्त:। अतो नज्समास: । ततों 
वासिष्ठाय वसिष्ठपुत्राय । 'तस्यापत्यम! इत्यण् । सुयज्ञाय खुयज्ञनाश्न आचार्यायाशेषं भू- 

प्र्ण भूषणजातंम् । कनकरलमयकेयूराइ्दकुण्डलायशेषमूषणानी त्यर्थ: । शतन्रूज्ञयति झज्ें- 
जय: । संज्ञायां भ्रतृइ॒जि-? इत्यादिना खचूप्रत्यय:। “अरुद्विंपत्-! इत्यादिना मुमागमः । 
स इत्याहयो यस््॒ तम् । शन्नुंजयनाम्ना असिद्धमिल्वर्थः । मातुलेन दत्तं मत्तहस्तिनं मत्ते- 
भें च नागसहस्सण सह गजसहल्लेण साकम् | आहाश्राहिगजा नागा:? इति वैजयन्ती । 

१. अयलशरत्तेंन” इति पाठः. २, 'अतुर्ल माठुलदत्त हस्तिनम् इति पाठ:, ३. महा- 
हांणि च रल्लानि वितीय निजराराति? इति पाठ:, ४ 'सर्वमादाय” इति पाठ 

चू० रा० ११ & 5 
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बितीस दला । तथागस्लकाशिकास्यां कुम्भसंसवविश्वामित्रान्यां च सहार्ाण्यमूस्यानि । 
मूल्से पूजाविधावघ:! इलमरः । रलानि सणिकावनादीनि शभ्रेष्टबस्तूनि ने । रत श्रेष्ठ 

संणावर्षिं इसि विश: बितीय तदनु निजरारीणां देवद्विपां देसानां वीय प्रभावे 
सामथ्य वा झुप्णनो 5पहरन इति तथोक्ते । अमरा निर्जरा देवा:, 'वीय झुत्फे प्रभावे 

जिःसामश्येयोराप! इलमरकझाइवती । धनुपी च निरपाय॑ निरातके चाणकर्म रक्ष- 
एकर्ल ययोसखी तथोक्ते वर्मणी कणुके । तनुत्ने बस कशुकमट इस्मरः। तथा निर्म- 
यादा असंस्वेया से शिछीमुसा बाणास्तः कृतोध्नुपद्गेड्नुवन्धो ययोस््ती । अक्षयराय- 
काबितथः । निपद्ीी तणीरी वे । 'तृणोपासइतृणीरनिपद्ा दपुधिदयो:” दल्यममरः । निर्व- 
लिन निष्पादित वीरपाणं रणसमाध्यनन्तरकतब्यमथुपानं याथ्यां ता | शजत्रसेहारका- 

विल्यथः । वीरपार्ण तु यप्पाने इसे भाविनि वा रणे! द्ममर: । कृपाणी खडी सेल्रेत- 
स्समराम । नपुसकमनपुंसकेन-” इल्ेकशेपः: । जनकसदसि जनकथ्ज्ञरशायां वशरगेन 
में मर्ध दत्तगायुबजातमगमस्सकलापमादाय गृहीला मामनुगच्छानुसरेति सीसित्नि लक्ष्मणम- 
न्यंगहीदनुग्रद्ीतवान, । आज्ञापितवानिलर्थ:। तथा च श्रीरामायणम--े च राक्ो 
दिल्ये महती चरण: स्तयम । जनकस्स महायशे धनुपी ते श्दशेय ॥ उसे च कबचे 
दिव्य सी चाक्षययायका । आदियाबिव ता चोगी सट्ठी हेमपरिप्कृती ॥ रक्त 
नि्िन सवमेतदार्यस्स राझनि । सलमसायुधमादायक्षिप्रमात्रज छक््मण ॥! इति। अतन्नके 
ब्यात्यातार: किनिदाशइस समादशु॥ । तत्पकारस्तु--ननु जनकयशे बशुरादिप्रदा- 
नस्ताश्रवणात्कभमप्रासिद्रे सदनुवादः क्रियते | रात्ममेतत | भगनतो वाल्मीकेरियं थैली 
स्तुतार्थप्रतिपादना पारसइ्यागदत्र वक्तब्यमथ तन्नानुकलोत्तरत्न केनलिशाजेन प्रसि 

दमनुनदतीनति । यथा वालकाणए्टे नाभिद्विते मणिवन्धनम सणिरन्नमिरदद दत्त बढ़ाये 
आयरेश में! इुति सुन्दरका्टेषसिद्िितवान । अयोध्याकाएण्ड बक्तार्ब्य काकासरद्रत्ता- 
स्तम से मिन्रा से परिलक्तों यः सरक्ष महपरिशि:! इत्यादि सुन्दरकाण्ट उक्तवानिति । 
अतरादनुसागिणा सन्नगवता भोजेनापि सश्रबोक्तवान्न विरोधमिति मन्तब्यम ॥ 

तद: किमिल्लत आहु-- 

सीतापि निज्ञामरणजातिं सुयझ्पक्रय न््यदात । 
सोतापीनसि । चाथॉदपिशर्टथ: | निज्ञाभरणजात॑ रत्तकेयराद्दरशन।ादिस्वकीय- 

सपयकछाप सुवश्ञस्त पत्रय भायये न््यदाइतवसी । महाप्रभो: श्रीरामस्याचार्यसंभा- 
बने तपस्या: सीवायालस्पत्नीगंसावन युक्तमिल्थः । 

तैतः सोमिश्रिरपि स्वाधीनन घनेन कंचितकीसस्याश्रितमुपाध्यायम- 
नापयनस । 

सख इसि | तह: सीमिब्रिल्श्गणो डपि स्वाधीनेन सायसेन । (अधीनो निन्न आयत्त 

१३ गिगम डलि पाठ:, ५, विदथे दलि पाठः, ३. आ्रेरपि स्वधनेन! टनलि पांठः. 
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 इत्यमरः | धनेन रत्नकाशनादिरूपेण द्वव्येण कौसल्याश्रितम्.। कौसल्यायाः प्रत्येक पुरो- 

हितमिल्यर्थः । कंचित्तैत्तिरीयाचार्यमुपाध्यायं ब्राह्मगमतोषयत् । खकीयद्वव्यप्रदानेन स॑- 

भावयामासेल्यर्थ: | एतेन सौमित्रेनिजजनन्यपेक्षया कौंसल्यायामेवाल्यन्तादरः सूच्यते ४. 

तत्र सकुटुस्वाय त्रिजटासिधानाय निधेनाय द्विजातये खहस्तनिश्षि- 

प्दण्डपतितदेशावधिक गोधनं च॑ कपिश्ञलादिभ्यो ह्विजातिभ्यश्व रघु- 

पतिरवित्तानि विविधानि विततार । | 
- तत्रेति । तत्र तस्मिन्समये रघुपतिः सकुठम्बाय कुठुम्बसहिताय । पत्नी पुत्रसहिताये- 

त्यथैः । त्रिजट इत्यसिधानं नामघेयं यस्य तस्मे निधनायो5छद्चत्तये कस्मैचिक्लिजातये । 
खहस्तेन त्रिजटहस्तैन निश्षिप्तः परिक्षिप्त: । दण्डेन यावत्तावद्वाप्ससीति ब्राह्मणानां 
गोग्रहणचापल्यग्रदर्शनार्थमुदीरितश्री रामवचनवशात्प्रेरितो यो दण्डस्तस्य पतितदेशः स 

एवावधिमंयादा यस्थ तथोक्तम् । तावद्देशस्थमित्यर्थ: | गोघनं गोजजं च। “गोकुलं तु. 

गोधनं स्थाहवां व्जे? इल्यममरः । तथा कपिज्ञलो नाम ब्राह्मण आदियेंषां ते तथोक्तास्ते- 
भ्यो द्विजातिभ्य: कठकलापमाणवकादिश्यो ब्राह्मणेभ्यश्व विविधानि नानारूपाणि वि> 
त्तानि गोरल्लाम्वरयानादीनि द्र॒व्याणि। (द्रव्य वित्तं स्वापतेयम? इत्यमरः । विततार 
विश्नाणितवान् । (विश्वाणनं वितरणम” इत्यमरः ॥ ह 

* ततस्ते पौरनारीणां निश्वासझ्नञ्ञानिलक्चलूद्ध राकेसलूयानामंख- 

सलिलासारेण शोकपावकेन च वूंषि मनांसि च सिक्त्वा दृग्ध्वा च नि- 

पिद्धपरिजनानुगमनतया प्रकाशितप्रवाससिद्धान्ताइछुद्धान्तान्निश्वक्रमुः 8 

तत इति । ततो विश्राणनानन्तरम् । ते सीतारामलक्ष्मणा: । निश्वासरेव झज्झा- 
निले: सध्वनिमहामारुतैश्वलन्ति वलमानान्यधरकिसलयान्योष्ठपक्दा यासां ताख- 
थोक्तास्तासां पौरनारीणां वपूंषि मनांसि च। अद्नसलिलासारेणाश्रुजलूधारासंपातेन ॥ 
अस्रमश्रुणि शोणिते” इति विश्वः । शोकपावंकेन शोकद्हनेन सिकलााद्रौकृत्य दग्ध्वा 
संताप्य च । वृष्यस्ससलिलासारेण सिक्त्वा मनांसि शोकपावकेन दग्ध्वा चेति य- 
थाक्रममन्वयाद्थासंख्यालंकार: । तथाद्वेलं विषादसुत्पायेल्वर्थ: । निषिद्धपरिजनानुगम- 
नतयैकान्तिकत्वान्निवारितग्त्याजुयात्रतया हेतुना प्रकाशितः प्रकटीकृत: प्रवाससि- 
द्वान्तो वनवासनिश्चयो यैस्तथोक्ताः सन््तः शुद्धान्तादन्तःपुरानिश्वकरमुर्निर्जग्मु: ॥ 

१. न्रिजटामिधाय द्विजातये” इति पाठः. २. 'खहस्ततलनिश्षिप्तदण्डदेशा? इंति 
पाठः. ३. काम्पिल्यादिश्यों? इति पाठः, ४. “विश्वासान्निश्वासजुम्भानिल' इति पार: 
५. “अश्रु' इति पाठ:, ; 
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तत्र। 

तन्नेति | तत्र निर्गममनसमये ॥ 
सीता प्रा गगनचारिभिरप्यदष्टा 

मा भूदिय सकलमानवनेत्रपात्रम । 
इत्याकल्य्य नियतं पिद्धे विधाता 

वाप्पोदयेन नयनानि शरीर॒भाजाम ॥ ३३ ॥ 

सीतेति । सीता पुरा पूर्व गगनचारिभिरपि सेचरेरपि । किमुतान्यैरिति भाव:। 
अद्ृष्टानवलोकिता । मद्याराजपरिग्रहत्वादिति भावः । इयं सीता राकठमानवनेत्रपात्नं 
समस्तजनदग्गोचरा मा भून्मास्तु । 'माहि लुइ” इत्ादिनाशीरर्थ लइ्॒ । “न माड्योगे! 

इल्ट्प्रतिपेषः । इस्नेवमाकलूप्य विचार्य । विधत्त इति विधाता युक्तायुक्तसमाधान- 
तत्परों अद्मा वाप्पोदयेनाभ्ृत्पादनेन शरीरभाजां आ्राणिनां नयनानि नेन्नाणि पिदध 
आच्छादितवान । नियतं निश्चितमित्युत्रेक्षायाम् । श्रीरामप्रवासमसहमाना मानवाः सो- 
द्वेंगं! सुरुदुरिसवथ: । “अपिवानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च! इत्मरः । व्टि वागु- 
रिस्ट्रोपमवाष्योरुपसगयो:” इत्यपेरकारलोपः ॥ 

ततः। ॥ 

तत इत्ति | ततस्तदनन्तरम । 
रुद्धापि यान््तमनगच्छति मैथिली मां 

ब॒त्सो जहाति न कदाचन लक्ष्मणोडपि | 
इट्ेतयोरनुगति प्रतियोध्य गन्तुं 

भुयो5पि राजभवन प्रतिवेश राम: ॥ ३४ 0 

रुद्धेति । मैथिली सीता रुद्धा बहुप्रयन्लेन निवारितापि यान्त॑ बन॑ प्रति गच्छन्तम 
यानेः इतप्रद्यय: | मामनुगब्छयनुसरति । तथा बत्सो $नुजों लक्ष्मणो 5पि कदाचन क्षण- 
मात्रमपि माँ न जहाति न लजति । सोष्प्यनुगच्छतीलर्थ: । इलनेन प्रकारेणैतयो: 
सीतालक्ष्मणयो रसुगतिमनुयात्रां प्तिबोध्य विज्ञाप्प । दशारथायेति शेपः । गन्तुं वन 

प्रति यार रामो भूवः पुनरप्रि राजसदन दशरथम्हं प्रविवेश । सर्वत्र तदाज्ाया एव 
प्रत्थान्यादिनि भावः ॥ (ु 

तस्मिन्समन्नेण विज्ञाप्य प्रदर्शित भूपतिभृताविष्ट इब बविष्टराज्निपत्य 
सदार: सदारचितपारिदेवनों वनोंत्कण्ठा स्वयमप्यकरोत् | 

नस्मिन्नलिति | तस्मिउभ्ीरामे सुमन्ेण मन्ह्रिकृद्रेन विज्ञाप्प रामोंड्य भवद्वर्शनाथ 

५. वाष्पोदकेन केन' इसि पाठ, २. तल» दति क्रचिन्नास्ति, ३. 'दक्षिते दाशरथी 
दाल पाठ, 



अयोध्याकाण्डम:। १्२५् 

समागत इति विज्ञापनं कृखा । इत्यंभूतव्यवहारस्य राजधमंल्वादिति भाव: । अदाशते 

इग्गोचरीकृते सति भूपती राजा भूताविष्टः पिशाचाक़ान्त इव । भूत क्ष्मादोी पिशा- 

चादौ न्याय्ये सत्योपमानयोः” इति विश्वः । विश्टरादासनात् । शिक्षासनयोविष्टर 

इति निपातनात् '“ध्रवमपाये5पादानम? इत्यपादानल्यात्पश्नमी । निपत्य. | शोकवे 

गस्य सोहुमशक्यल्वान्मूछेया भुवि पतिलेत्यथः | सदा अविच्छिन्नम । कियाविशे- 

श्रणमेतत् । रचितपरिदेवनः कृतविलाप॑: सन् । सदारः कौसल्यासहितः खवयमपि बनो. 

स्कण्ठां वनवासौत्सुक्यम्।वनोत्कण्ठां मतिम/ इति पाठे वनवासोत्सुकां बुद्धिम्। अकरोत्॥ 

तदा सुमन्रः केकेयीसब्रवीत् । 

तदेति | तदा तस्मिन्समये सुमन्त्रः कैकेयीमत्रवीदवोचत ॥ 
तत्पकारमेवाह -- 

दावे, विरम रामाभिषेकससनि मषिताह्मदाडूरावग्रहादाग्रहमत् । 

देवीति। हे देवि कैकेयि, रामाभिषेकेन श्रीरामराज्यामिषेकोत्सवेन सम्यग्जल- 

सेकेन व समुन्मिषितः समुत्पन्नो य आह्ादाहूर आनन्दकन्दल इति रूपकम्। त- 

स्थावग्रहात्पतिबन्धकादाग्रह्ददभिनिवेशात् । 'जुग॒प्साविराम-/ इत्यादिना पश्चमी । वि- 
रस विरता भव । ताह्माग्रह परिल्यजेल्यर्थ: । “व्याइपरिभ्य:-” इति परस्मेपदम् ॥ 

पुनस्तस्या दौःशील्यपरित्यागाथ तन््मातृगोचरमितिहासमाह--- 
र €् यन्त 

प्रा खल वरदप्रसादादवगतसकलप्राणिभाषणतया पयक्चपर्यन्तप- 

7रसरातपालकाढाप कृतहास तव पितर हसनकारण पएपशथ्टा ताह्ववरण 

पत्यम्रणकारणासट्यवद्याप भयसा निबन्धात्कुपितेन राज्ञावज्ञाताया 

सातुस्ते विधां सानुकुर्वीथा इति । 
पुरेति । पुरा पूर्वकाले । खछ॒शब्दो वाक्यालंकारे | वरदस्प वरप्रद्ातुः कस्यचियो: 

गेन; असादादलुग्रहादवगतसकलप्राणिभाषणत॒या विज्ञातसकलजन्तुवचनतया हेतु- 
ना पर्येझ्पयन्ते शयनसमीपे परिसरन्तीनां असर्पन्तीनां पिपीलिकानां भूविवरसंचारि- 
सूक्ष्मजन्तुविशेषाणासालापे भाषण विषये कृतहासं किमेते अज्ञानजन्तवः समारूप- 
न्तीति हसितवन्तं तव पितरं केकयं॑ हसनकारणं हासहेतुं छट्टा । केनापि हेतुनायं 
हसतीति जिज्ञासयाजुयज्येत्यर्थ: । तद्विवरणं हसनकारणकथनं पत्युर्मतुमरणकारण- 
मिलवेल ज्ञाल्ापि । तद्चनादेवेति भाव: । भूयसो बहुलात् । 'बहोलॉपो भू च बहो 
इति भूरादेश: । बहोलॉपिश्व । निवन्धात्मयासकरणाद्वेतोः कुपितेन क्ुद्धेन राज्ञा केक- 

१. “विरम व्रिम! इति पाठ: ९. “्रह्मणो वरप्रसादात्? इति पाठः. ३. 'मरणहेतुः 
ति पाठः. ४. 'साग सा कुर्वाधा: इति पाठ 
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सनासज्ञासाया अवमानितायासले तथ मातुवियां प्रकारम्। विधा विधी प्रकारे सच! इस- 

अरः | मानुकुतीयाः | सानुकुरुषप्वेलर्थ: । भर्प्रतिकूल्याचरणन मातृवद्विग्टणीया मा 
सूरिलर्थ: | करतेलिकि थाद | इसबत्रवीदित्ति पूर्ण रांबन्धः ॥ 

सुवस्यवचन धुल्ा सा किमकार्पीदियत आह-- 
सतः । 

क्रतासमझनियोस सगरे केकयात्मजा । 
6», ० 

निदशनत्थे निदिश्य निरबश्चान्निजं पतिम ॥ ३५ ॥ 

नत इति।किकयास्मजा कैकैयी। कृतो विहितो सम ज़नाम्न; पुत्रस्य निर्यारा: परि- 
स्थागो सेन तम। असमजारयपुत्रलागिनमिल् थे: । सगर॑ं राजानं निदर्शनत्वे दृष्टान्तत्वे 
निर्दिश्य। सगरवत्वमपि पुत्र परिलमेति निरूप्येलर्थः । निर्ज़ पति स्वभतीरं निरबश्ला- 
मिम्नरं चकारेलर्थः ॥ 

आअन्नान्तरे कैंयीवनमसहमानः कशिदमालबृद्धः प्रयोनदिलाहू-- 

नत्र 

सिद्धाथकों मद्दामायस्तत्परित्यागमत्रवीत । 
सरयूपातितानेकप्रजामरणकारणात् ॥ ३६ ॥ 

नन्नति। तंत्र कैक्रेयीनिबेन्धवाक्यसमयें सिद्धार्थऔकः रिद्धाथकनामा महामालः 
सुमख्ादन्योपमासप्रवर: । अमा राहु भवतीलमात्य: | शभाशुभकार्यपु रादा सद्द 
यर्तत इत्यमात्यः । अव्ययात्त्यप्! । शरयूपातितानां रारयूनदीनिश्षिप्तानामनेक- 

अज्ञानां बहुजनानां मरणमे कारण निमित्त तस्मात् । तत्मरित्याग॑ तस्मासमब्स्य 
क्सागः समझसः, सकलसद्वुणामिरामस्य तु परित्याग: कर्थ रामजस इति भाव: ॥ 

हत्यें बहटुपालम्मेष्प्यवार्यनिश्ववामबबुध्य राजा राममवमुवाचेद्याहँ--- 

अथ दद्यग्थेन रामः सपरिच्छद एवं गच्छेति निर्दिष्टः केचर्क ख- 

निम्नपिद्कों वल्कलयुगर्छ च प्रार्थयत । 
अथेति। अवामाद्योत्तयनन्तरं दद्वरथेन रामः सपरिच्छदः सपरिवारः सन्नेव 

अच्छ अमजेस्ेव॑ निर्देटों नियुक्त: सन् । परिच्छायतेइनेनेति परिच्छद इति विग्रद्द: 
“पुंनि संज्षायां घः प्रायेण” दरति घज्प्रतयः । घिरुपस्गस्थ!” दति हस्वः । खनिन्नपि- 
डकी सनिन्नमवदारण्ण सननसाधनम,। कुददाछादिकमिल्र्थ: । पिटकः कन्दमृलफलाबाह- 
रणयोग्य: कण्डोल:। ती केवर्ल तावेब | खनिम्रमबदारणे”, “कण्टोलपिटकों! इति 

५, निदर्शनन! इसि पाठः, २. 'पतित? दसि पाठः, ३, पिटके! इति पाठः, 
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चामरः । केवलशब्दस्लवधारणाथैकः । तथा वल्कल्युग्ं वल्कलबख्रयुग्म॑ च । प्रार्थ- 
यतायाचत । लक्तसहूस्थ मम परिच्छदेन कार्य किमू, अपि ठु मुनिजनोचितं चल्कलख- 

निन्नपिटकसाजञ्रमेव दातव्यमिति आर्थितवानिद्यर्थ: ॥ ५ 

अन्नान्तरे श्रीरामविवासनदीक्षिता कैकेयी विलम्बासहिष्णुतया द्वुततरं वल्कला» 

न्याजहारेल्याह--- 
'. सुखोचितानां सखुब्यक्तद्व्यकावण्यसंपदाम् ॥ 

त्रयाणासापे केकेयी वल्कछान्युद्पाहरत् ॥ ३७ ॥ 

सुखोचितानामिति । कैकेयी खुखोचितानां सुखाहाणां सुब्यक्त स्फुर्ट यथा तथा 
दिवि भव दिव्यं श्रेष्टम् । तत्र भव: इति भावार्थ यत्परद्ययः। लावण्यं शरीरसौन्दर्यादि 
संपहक्ष्मीश्व येषां ते तथोक्तास्तेघास् । सकलग्गुणसंपन्नानामित्य्थः । त्रयाणां सीता- 
रामलक्ष्मणानामपि । नैकस्मैव श्रीरामस्थेत्यपिशव्दार्थ:। वल्कलछानि चीराण्युद्पाहरतू। 
परिदद्धमिति ग्रादादिति भावः 

अथ रघकुलनाथो मध्यमाम्बानियोगा< 

दुणवति परिधाने मज्ञछाहँ निराश; । 
अधिकुचतटवल्गज्ञानकीबाष्पसे का - 

दपगतखरभाच चलकर परयेघत्त ॥ शे८ ।॥। 

अथेति | अथ वल्कलाहरणानन्तरं रघुकुलनाथो रघुवंशश्रेष्ठ; श्रीराम: । मध्येसवा 
मध्यमा । मध्यान्म:ः इति सत्लम्। सा चसा अम्बा च तस्या मध्यमाम्बाया: कैकेय्या 
नियोगादाज्ञावशात् । महलाहें राज्याभिषेककल्याणोचिते ग्रणवति मार्दवादिशुण- 
संपन्नें तन्तुविनिर्मित वा परिधाने5धघोंशुके । “अन्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्यधों शुद्ध! 
इत्यमरः । निराशो निःसप्ठह: सन्। अधि कुचतटेडघिकुचतटम् । विभक्तयर्थेडव्ययी भावः । 
तत्र वल्गन्तः छुवन्तों ये जानकीवाध्पाः सीतानेन्राम्बूनि तैः सेकात्। कठिनततरकुचतटप- 
तनोत्पतनाद्वाष्पबिन्दूनां तत्नः संक्रणादिति भावः । एतेन जानक्या भत्ुरद्यन्तस+- 
ल्िध्यं वलकलूधारणासहिष्णुल्ल॑ च सूच्यते । “बाष्पो नेन्नाम्बुधूमयो:” इत्यमिधानात् । 
अपगतः खरभाव: कार्केश्यं यस्य तत्प्राप्तमार्दवम्। संघारणानुकूलसित्यर्थ: । वल्कल प- 
यंधत्त परिष्वतवान्। अन्र केचित्ू--राक्षः कैकेयी तृतीयैव महिषी । मध्यमाशब्द्पयोगस्तु 

ध्यमाच्छन्दोव्प्सिद्धल्ात् । न तु मध्येभवत्वात् । अर्जुनस्य कुन्तीसुतमध्यमप्रयोग- 
वदिति वदन्ति । तदेतदविचाररमणीयम् | वकबन्धग्रयासलात्किंचिज्ज्ञप्रामादिकप्रयो: 
गणासेव त्तावक्ससाधानलात्त् । किंतु खंगपातालयोभमेध्येमव्लाजलोकस्थ यथा मध्यम: 
लोकप्रयोग:, -तथा कौसल्यासमित्रयोम॑ध्येभवल्वान्मध्यमेयमिति युक्तमुत्पद्याम 

१. बल्कलादीन्युपाहरत” इत्ति पाठः. 
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एसदलिप्रानेणव सर्वजश्ञो भोजो$पि मध्यमाम्बानियोगादिति प्रयुक्तवानिल्ल प्रसक्तानु- 
प्रसक्षया । मालिनीउत्तम ॥ 

तत्र चित्रीयन्तः सर्वे निर्विकारवददनलक्ष्मीकमिक्ष्याकुकुलाध्यक्षमध्य- 
क्षयस्तलेपामेव झोकदहुकीलितमानसानामाननेपु पारस्पर्येणास्फुर- 
द्विकारः । 

तन्नेति | तत्र तम्मिन्काले श्रीगामसल्कमारणसमये । सर्वे अझ्षेपा ये जनाभिन्री - 
यरत आशर्य कुर्वन्तः । निमोवरियश्षित्रड: क्यत्! दल्य॒न्न सिन्रद आश्र्य! इति क्यन। 
निविकारा भीरोदातस्थादबिकारा विकाररहितां प्रसन्नता रक्ष्मीमुसभोभा यस्थ तम् । 
शपिकः ऋषप्र्ययः । द्वाकुकुछाध्यक्षमिक््वाकुकुलमेप भीरामम । अध्यक्षे प्रत्क्षं 
फकुवसतो ध््यक्षयस्त्र: । पदयन्त इलथे; । अध्यक्षयब्दात्तस्करोनिण्यन्ताइट: शक्वादेश: । 
भोक एस शदसोन झी कझस्येन कीलिसमानसानां विद्वाददयानां तेपरामेव जनानासाननेणु 
सुरेषु। मानसेगु' इति पाठे हृदयेयु । 'लितं ते चेतो हृदय खान्त हन्मानसं सन: 

इयमरः । पारम्पर्यणालिस्छेदेन । विकारों सलर्ण्य सेकल्य ले । अस्फुरत । बल्कलब- 
सान॑ श्रीराम दफा सर्चे जना विवर्शवदना विकलमानसाथ वश्षवुरित्म्थ: । निर्विकारद- 
इनेन विकारोस्पत्तिश्रित्रमिति भावः ॥ 

गदानीं सर्वसाधारण्याद्रसिप्टस्मोस्प्त विकारमस्यवा योजयरति -- 

कित । ५५ 

कित्विति । 
नदेबाह-- 

सबवस्कछे दाशरथी विपादा- 
दामीलिताल्ों यदभूद्रसिद्ठ 

तदेव जात॑ करणं॑ महर्षः 

काकुस्स्थयाथाध्यविदोकनस्थ ॥। ३९% ॥ 
सबयदकत्द दति | दाशरवी श्रीराम । "अत इन! | सबत्कछे । द्रमललग्विकारवा- 

सोलारिशि संतीक्षे: । विषादास्खेदाद्रसिप्ठ आमीलिताक्षों दरष्ठुमश्नक्ततय्रेपन्मी- 
लिनयनः । बहुवीडी सकध्यक्षों: खाह्मात्पल! । अभूदिति यत्तन्मिमीलाक्षसमेव महर्पे: 
ऋषिधष्रस्थ बसिप्रलत । काकुत्य्सयाबार््यविछोकनस श्रीरामतत्यदशनस्थ । भागे 
लाए । करणे सावन जातम । आमीछितनयनानाम्रप्रीणां तत्वाबमर्शर्समबगप्रसिद्धें: । 

महपरमुप्यामीलिलनयनस तारकबद्यग: श्रीरामस्य तस्वाबबोंबकलेनोपकारकमभृद्ि- 

३, तब थे इलि पाद:, ६. सिकीलित! टलि पाठ, ३. कि तु! दि नास्लि ऋणित, ० 



अयोध्याकाण्डम् । १२०९, 

लर्थ: । तत्वानुसंधानसमये संयमिनामर्घोन्मीलित॒नयनलं योगशाख्रसिद्धमू । केवल- | 

निमीलने निद्वा -स्यात् । केवलोन्मीलने विषयद्शनेन चित्तविक्षेप: स्यादिति अन्न वि- 

पादकृतामीलनस्य॒ तत्त्वानुसंधानपरलेनोट्रेक्षणाडुट्पेक्षाव्यजञ्ञकाग्रयोगाह्रम्या । बइचत्त- 

मुपजातिः ॥ 

अत एव न व्यथितों 5भूदिद्याह--- 

अस्य पीताम्बरत्यागे कि जाता विक्रियापुरा । 
इति प्रद्ग्दरशां श्रेष्ठो बसिष्ठो नातिविव्यथे ॥ ४० ॥ 

अस्येति । अख श्रीरामस्य पीताम्बरत्यागे काग्वनाम्वरविसजने सति | पीताम्वरं 

लक्ला वल्कलं दघाने सत्तीद्यथ: । अपुरा अपूवों । पीताम्बरधारणससयेड्नुपलभ्यसा- 

नेल्यर्थ: | पूवीर्थवाचिनो निपातात्पुराशब्दान्ज्समासः । विकारों विक्रिया जाता उत्पन्ना 
किम् । न जातैवेत्यर्थ:। खतो निर्विक्रियाणामरूंकारानलंकारयोरकिचित्करल्वादिति 
भाव: । इत्यालेच्येति शेष: । प्रतग्हशासन्तसुखानाम् | ज्ञानिनामिद्यर्थ: । श्रेष्ठ: प्रशस्य:। 
“प्रशस्यस्थ श्र: इति श्रादेश: । वसिष्ठो नातिविव्यथेडल्मन्तव्यथां न प्राप । लौंकिकानु- 
वृत््या किंचिब्यथां प्रापैवेय्ञतिशब्दार्थ: । पीताम्बरं त्यक्त्वा. वल्कर् ध्तवतः श्रीरामस्य 
बाह्याभ्यन्तरविकारराहिल्येन विशुद्धचित्खभावमनुसंधाय न शुशोचेत्यर्थः । उत्ते च 

ज्ञानवासिष्टे--यो निद्यममध्यात्ममययों नितल्ममन्तर्मुखः सुखी । नित्यं चिदनुसंघानः स 
न शोकेन वाध्यते ॥” इति ॥ 

सो5यं मेथिढीवल्कछधारणमरुणद्रुणसारथिकुरूगुरुः । 

' ख्ति | सो5यमरुणसारथिकुलयुरु: । अरुणो5नूरः सारथियस्थारुणसारथि: 
सूर्य: । 'सूरसूतो5रुणो5नूरु:” इल्यमर: । तस्थ कुल वंशस्तस्थ' गुरुराचार्यों वसिष्ट: । 
मैथिलीवल्कलधारणमरुणन्ष्यवारयत् । अस्याः सुकुमायां राजकुमायां नेद्ग्वसनधारणं 
योग्यमिति निवारितवानित्यरथ: । रुघेलेडि 'रुधादिश्यः श्रम! इति श्रम् । 'श्षसोर-. 
छोप:? इत्यकारलोपे संयोगान्तलोप: । 'रपाभ्यां-? इत्यादिना णखम्। अन्न लक्ष्मणंव-. 
ल्कलधारणाकथने5पि श्रीरामस्य तद्भारणकथनात्सीतायाश्र तन्रिषेधात्सो5पि ध्वतवाने- 
वेद्यन्ुसंघेयम् ॥ | | 

तत्र प्रयाणाय प्रणिपतन्ती खुघासारक्िष्य प्रस्नुतपुत्रवात्सल्या कौ- 

सलल्या बाष्पगह्द्मवदत् । 

तलेति | तन्न तस्मिन्समये ग्रयाणाय वनवासयातन्रार्थ प्रणिपतन्तीं नमस्कुवाणां 

१. “आलिडइ्ंय कौसल्या गह्ददम? इति पाठः. 



१३० चस्पूरामायणम् । 

लुपां श्रीरामवर्धूं सीताम् । समा: खुषाजनीवध्व:' इत्ममरः । आह्िष्यालिइ्य। प्र- 
खुतं समुत्पन्नं पुत्रे श्लीराम इच वात्सल्यं ल्रेहो यस्थाः सा तथोक्ता | ख़घायामपि सुतनि- 
मिशेष खेहवंत्तीलथेः । कौसल्या वाष्पैगैद्रद्मविस्पष्ट वचनमवद्दवोचत् ॥ 

तत्यकारमेव विदणोति--- 

धर्म निदाधकिरणस्थ करें कठोरेः 
कान्तारमध्यपद्वीषु न्खंपचासु । 

ह हक हि ४ . वां वीक्ष्य संस्थुरूपदां चनदेवतामि- 
निन्दिष्यते नियतसेव निमेषदह्यनिः ॥ ४१ ॥ 

धर्म इति । घम्म ग्रीष्मतों निदाघकिरणस्थोष्णांशो: कठोरैसीध्णे: करें: किरणेः । 
नखान्पचन्ति संतापयन्तीति नखंपचासु। 'मित्तनखे च” इति खचि मुमागमः । कान्तार- 
मध्यपदवीएु गहनान्तरालमार्गेपु संस्थुलूपदां परिस्खलितपादविन्यासाम् | पद्वीनाम- 
ल्न्तसंतप्तलात्परिक्विश्संचारामित्र्थ: । ल्ां वीक्ष्य दृष्ठा वनदेवतामिः । वनासि- 
मानिनीमिर्देवताभिरित्यथ: । निर्मेषदह्ठानिः खकीयनिर्निमेषल निन्दिध्यते गहिंष्यत 
एवं । निर्निमेषत्वादस्मामिरीदक्षुमारीपरिक्रेशाविषच्छिन्रद्शनजनितसंतापोइजुभूयते । 
सनिमेपत्वे तु नेवे स्थाद्धि । कष्ट ब्रह्मणा किमेतत्कतमित्युपालप्सत इलथ्थः । नियतमि- 
त्युप्नेक्षायाम् । वसन्ततिलकाबत्तम ॥ 

'मैथशि 8 $ श्हः «] ० 

अथ संथिठीनाथः सल्ल्मण: सप्रदक्षिणं राजान॑ जननीजरने च 

प्रणम्य प्रतिषिद्धप्रतिहारचक्रो निश्चक्राम । 

अथेति | अथानन्तरं मैथिलीनाथः: सीतापतिः श्रीराम: । मैथिलीग्रहणं तया च् 
सहित: सन्निति सूचनाथम्। सलद्ष्मणों लक्ष्मणसहितः सन् । सप्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणप्रक्र- 
मपरवकमिल्यथ: । राजान॑ ददारथम् । जनन्य एवं जनस्त॑ च। कीसल्यादिजननीखे- 
ह्यर्थ: 4 प्रणम्य नमस्कृत अतिपिद्धप्रतिहरचक्तो निवारितद्वाःस्थनिवहः सन् । 
अजुसरतो द्वारपालकानिवारयन्रिद्यथ: । निश्चकाम निर्जंगाम । अन्तःपुरादिति शेषः | 
द्वारि द्वा:स्थे अ्रतीहारः” इसमरः ॥ 

ततः किमियत आह--- 

रथो5पि दृशरथाज्ञापरतन्नेण सुमत्रेण द्वारि समानीतः | 
रथ इाते | दशरथाज्ञापरतन्त्रेण । रामप्रयाणार्थ रथमानयेति दशरथनियुक्तेने- 

दलथः । सुमच्नेण रथो द्वारि द्वारप्रदेशे समानीतः संप्रापितः। ल्री द्वाद्वारं अ्रतीहार: 

इल्ममरः ॥ 

१. निस्तुलूपदाम” इत्ति पाठ:, २. अपि' इतति नास्ति कचित, 



अयोध्याकाण्डम् । १३१ 

तदानीमौत्सक्यात्यथमं सीतैव प्रथम रथमारुरोहेल्याह--- 
प्रारव्धयात्रस्य रघूदृहस्य 

प्रागेव सीता रथमारुरोह । 

आनीलरशथ्यं रथमारुरुक्षो 
रहां प्रभोरअसरी प्रभेव ॥ ४२ ॥ 

आरबच्घेति | सीता प्रारव्बयात्रस्थ प्रकान्तग्रयाणस्थ। वन॑ प्रति जिगमिषोरिलत्यर्थ:। 

रघूद्ृहस्थ रघुनन्दनस्यात्रसरी सती ।इदं च वाक्यान्तरस्थमप्यन्वयसौकय्यार्थमत्रा- 
नुपञ्ननीयम । अन्यथा “अन्यारादितरतें-” इत्यादिना पश्नममी स्थात्। ग्राकप्रथमसेव 
रथमारुरोहारूढवती । कथमिंव । रथे वहन्तीति रथ्या: । 'तद्वहति रथयुग-” इति य- 
सत्यय: । आनीला ईपन्नीला: । हरिद्वर्ण इत्यर्थः । रथ्या रथवोढारोडश्वा यस्प त॑ 

रथमारुरुक्षोरारोहमिच्छो: । रुहे: सन्नन्तादुप्रत्ययः । अहां असोरहपतेः सूर्यस्थाग्रे 
सरतीलग्रसरी पुरःसरी । 'पुरो5ग्रतोड्म्रेषु सर्तेंः इति टप्रद्ययः | टिल्वान्डीपू । प्रथा 
दीप्िरिविति श्रौती पूर्णापमा । तया च सीतारामयोरत्यन्ताविनाभूतरूप॑ वस्तु व्यज्यत 
इत्यलंकारेण वस्तुध्वनिः । इन्द्रवज़ाबृत्तम् ॥ 

दाशरथी च रथमारुरुहतुः । 
दाशरथी इति | दाशरथी रामलक्ष्मणा च त॑ रथमारुरुहतुराख्डवन्तौ ॥ 

यथा यथा राघवराजघानी 

विहाय सीता विपिनोत्छुकाभूत् । 
तथा तथाजायत यात॒कामा 

लक्षा [बना राक्षसराजलछक्ष्मी। ॥ ४३ ॥ 
यथेति । सीता यथा यथा येस येन प्रकारेण । वीप्सायां द्विभावः । राघवराजथा- 

नीमय्रोध्यां विहाय ल्क्ला विपिनोत्सुका वनवासोत्कण्ठितामूत् । तथा तथा तेन तेन 
प्रकारेण। पूर्वेवद्धिभीवः । राक्षसराज्यलक्ष्सी रावणसाम्राज्यश्री : । लड्ठां विना। विहायेत्यर्थ:। 
“प्रथरिवना-” इद्यादिना पाक्षिकद्वितीया । यातुं कामो यस्याः सा यातुकामा गन्तुमनाः । 
तुं काममनसोरपि” इति तुमुनो मकारछोप: । अजायत जाता । तद्बनवासमूललात्त- 

दपसरणस्पेति भाव: । बत्तमुपजातिः ॥ 

'आवालचइ इमनुगच्छात रासभसद्र- 

भेषा पुरी तदिह सा खछु निगगुणा स्थाम्। 
इत्याद्रादिव धरा बहुधा विधाय 

धूलिच्छलाज्निजतनु तमनु प्रतसस््थे ॥ ४४ ॥ 



१३२ चस्पूरामायणम् । 

आवालेति । एपा पुरी अयोध्या । वालाश्व वृद्धाश्र वाल्युद्धासानभिव्याप्यावा- 
लबृद्धम । अभिविधावव्ययीसावः । रामभद्रं ग्रयान्तं श्रीराममनुगच्छल्यनुरुश ग- 

च्छति तत्तस्मात्कारणादिह जगदहं निगुणाननुसरणाहुणहीना मास्यां खलछ न भवेय॑ 
किमिति काकुः । स्वामेवेतद्यर्थ: । भक्त्या गौरवेण सहइधघर्मेग वा महदनुसरणर्थ कर्त- 
व्यलादिति भाव: । इति। मल्रेति शेषः) धरा भूः । आदरास्रेमवशान्रिजतनुं खकीय- 

मूति धूलिच्छलादजोव्याजाइहथा विधाय वहुप्रकारं कला । तसनु। श्रीरामस्थ पश्चा- 
दिल्वयथ्र: । पश्चात्साइइययोरनु इययोरलु' इत्ममरः: । 'अनुलेक्षणे) इति कर्मप्रवचनीयलम् । 
कर्मग्रवचनीययुक्ते द्वितीया? इति द्विंतीया । 'पुरतः इति पांठे तस्थ पुरसात्पतस्थे 
जगामेति कियाखरुपोत्मेक्षा वाच्या । व्यक्षकसद्भावात्। सा च धूलिच्छछादिति चछल- 
शब्देनासललप्रतिपादनरुपापदवोलजीवितेति संकर; । समवप्रविश्य: स्थः इसात्मने- 

पदम् । वसन््ततिलकाइत्तम 0 

नृपसुखंबिमुखेन स्वेन कान्तेन साके 
दुहितिरि विधिपाकात्काननाय ब्रजन्द्याम् । 

अकुशछूमिति मल्रा नूनमन्हाय धात्री 
| 4 ५ परिजनमुखवाप्प॑ पांसुभिः पयेहार्षीत् ॥ ४५ ॥ 

सपेति | हृपसखविमुखेन राजभोगविरक्तेन स्त्रेन खकीयेन कान्तेन साक॑ आणना- 

थ्ेन श्रीरामेण सह । “जीवितेशः प्राणनाथः कानतो रमणवहमौ” इति अतापमार्ताण्ड: । 
दुह्िितरिं खपुत्रिकायां विधिपाकाहैवविपयासात्काननाय वनाय। “क्रियार्थोपपदस्थ च क- 

संणि स्थानिन: इति चतुर्थी | व्रजन्तां गच्छर्न्खा सद्याम। धातन्नी वसुमती जननी च । 
थात्री ज़नन्यामलकीवसुमत्युपमाठपु” इति विश्वप्रकाशः । अकुशलममइलमिति 

सल्मा परिजनसुखेषु रूरजनवदनेपु यो वाघ्पो नेत्राम्ब्वन्दहाय द्राकपांसुमि 
परागः -पचहार्पत्परिहृतवती । परिपूवीद्धरतेर्ठडि सिचि वृद्धि: । नूनसित्युत्मेक्षायाम । 
मालिनीदत्तम ॥ 

६] ५ 

रासानुसाररसनिगेतपोरवर्गो 
संस्थानमात्रगृहचत्वरराजमागो । 

निमुक्तभोगभुजगत्वगिव क्षणेव 
लष्वी वभूव रघुपुंगवराजधानी ॥ ४६ ॥। 

शामेति । रामस्यानुसरणे यो रसो रागस्तेन निर्मत: पोरवर्गः पुरजननिवहों 
ययस्थाः सा । गुण रागे द्रवे रस: इल्मरः | अत्त एवं संस्थानमात्रा अवख्थिल्ीचा- 

१. सह इसि पाठ:, 



अयोध्याकाण्डम । - ११३ 

वशिष्टाः । न तु तत्तदनुग्रुणसंश्रमोजुम्मिता इल्थेः | ते गृहाश्वखराण्यज्ञणानि राज- 

मार्गीश्य यस्था: सा 4 “अद्गणं चल्चरांजिरे! इससरः । रघुपुंगवार्नां राजधानी अधानन- 

गरी । 'प्रधाननगरी राज्ञां राजधानीति कथ्यते” इति श्रतापमातीण्ड: । निर्मुक्तो 

भोगः कायो यया सा तथोक्ता या भ्रुजगलडिसोंकपट्टिका सेव क्षणेन लघ्वी निः* 

सारा | शल्येति यावत् । वभूव । 'भोगः सुखे खूयादिभ्ठतावहेश्व फणकाययो:”! इत्यसरः। 

उपमालंकार: । वसन्ततिलकादत्तम् ॥ 

अथ द्शरथः सान्तःपुरजनः पुराज्निगय गल्नन्तराभावात्तमंव राम 

सुचिरमाछोकयज्ञालोकपथमतिक्रान्ते सुमन्राक्रान्तरस्थन्दन रघुनन्दन स्थ- 

नंद्मानबाष्पप्रवाहो मोहसुपगम्य भूम्यां पपात । 

अथैति | अथ श्रीरामनिरमनानन्तरं दशरथः सान्तःपुरजनः सावरोधवधूकः 

सन्. । पुरादयोध्यानगरान्निर्गत्य । गम्यत इति गतिगैन्तव्यदेश: । अन्या गतिगल्न्त- 

रम् । 'सुप्सुपा-” इति समासः । तस्थाभावादसंभवात् । 'दशोपायगसे गतिः” इति 

बैजयन्ती । तं॑ राममेव खुचिरं बहुकालमालोकयन् ! ततः सुमन्त्रेण सारथिनाक्रान्तो- 
5घिष्ठितः स्थन्दनो रथो यस्य तस्मिन् । 'शत्ताज़ः स्यन्दनों रथ: इत्यमरः । रघुन- 

न्दने । आलोकपर्थ दशनमा्गम् । 'आलछोकी दरशनयोतौ” इत्यमर: । “ऋक्पू:-? इत्या- 

दिना समासान्तः । अतिकान्तेइतीत्य गते सति । स्थन्द्सानवाष्पप्रवाहों विगलदश्ु- 
पूर: सन् । मोहं मूच्छांसुंपगम्य भूम्यां पपात ॥ 

ततः कि जातमिंग्यत आह--- 

ततः परिजनकृताश्रासाहृब्धसंज्ञाय राक्षे कोसल्यासद्नमरोचत । 

तत इति । ततस्तदनन्तरं परिजनैः सेवकजनेः कृतो विहितो य आश्वासो मूच्छी- 
पगमोचितोपचारस्तस्माद्धेतो: । लब्धसंज्ञाय पुनःप्राप्तचेतनाय राज्ञे दशरथाय । “र- 
च्यथानां ओऔयमाण: इति चतुर्थी । कौसल्यायाः सदनं ग्रहमरोचत निवासाहँतये- 
छमभूत् । तदूहं प्रविवेशेत्यथेः | एतेन राक्ञः पूर्व कैकेयीग्रहमेव नियतनिवास इति 
सूच्यते ॥ 

ततः श्रीरासबइत्तान्तमाह--- 
| आप ८ संग | 

अथ दाशरथिरहमहमिकया न््महाजनोघदुरबगाहतया मसन्दा- 

यमानस्थन्दनवेग/ः सकलऊकजनविवेककोकनद॑ सम॒ुकुलयन्सोहतमसा तससा- 

तट्मपागसत् । चरमगिरितटंसपि सहखदीधिति: 

१, 'अवलोकयन्? इति- पाठ:. २. 'स्वन्द्मान! इति पाठ: ३. 'अथ” इति नास्ि- 
क्कचित्, ४. 'दाशरथिरपि?” इति पाठः- ५. 'शिखरम्” इति पाठ 

च० रा० १२ 



१३४ चम्पूरामायणम् । 

अथेति। दाशरथिः श्रीरामो5पि। अन्योन्यं प्रति श्रेष्ठोी हमित्यभिसानो 5हमहमिका । 
अहमहमिका तु सा स्थात्परस्परं यो भवेदहंकार:” इत्ममर: । अहमिति विभक्ति- 
अतिरूपकमव्ययं निपातितम् । तस्थ वीप्सायां द्विरुक्ति: । संज्ञायां कप्प्रययः । तया । 
अहंप्रथमिकयेत्य थे: । मूच्छेन्संमिलन्यो सहाजनौधो वहुजनसंघस्तेन दुरवगाहतया 
दुष्प्रवेशतया मन्दायमानो मन्दीभवन्स्थन्द्नवेगो यस्व स तथोक्त: सन् । मोहस्तम 

इव मोह इंच तमश्ेत्युपमितसमासः । तेन मोहान्धकारेण | सकऊजनानामशेषजनानां 
विविक: कोकनदं रक्तोत्पठमिव स इव च कोकनदम् । 'रक्तोत्पलं कोकनदम? इत्य- 
मरः । झुकुलयन्संकोचयन । विशेषणमेतत्सूर्य 5पि योज्यम् । तमसा नाम नदी तस्या- 
स्तटमुपागम॒तद्याप। तथा सहसख्तदीधिति: सूर्योष्पि चरमग्रिरितटमस्ताचछूकूटम् । अगम- 
दिति संबन्धः । अन्न प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्द्शरथिसहस्रदीधित्योर्मुकुलयन्रिति समानधर्मेणी- 
पम्यस्य गम्यल्ादीपकम । अस्तुताअस्तुतानां च सासान्ये तुल्यधर्मुत: । औपस्यं ग- 
म्यते यत्र दीपक तन्िगयते ॥7? इति लक्षणात् । तब्चोपमया संकीरयते ॥ 

आवबिःप्रापमटरवीं भजतो जनस्य 

काकुत्स्थपादविरह्ासहमानसस्य । 
आस्तीणपणेशयनान्यभवन्गृह्मणि 

मूलस्थछानि तमसातटमूरुद्मणाम् ॥ ४७ 0 

आविरिति । आविःप्रल्लापमाविभवत्परिंदेवन॑यस्मिन्कमणि तथथा भवति तथा। 
अठवीं मजतः अविशतः । काकुत्स्थपादविरहस्य श्रीरामचरणारविन्द्वियोगरय न 
सहत इत्यसहिष्णु । पचायच । तन्मानर्स यस्य तस्य । आस्तीणीन्यास्ततानि यानि 
यर्णानि तान्येव शयनानि शब्या येषां तानि तमसातटभूरुहाणां तमसानदीतीररुहत- 

रुणां मूलस्थलानि मूलप्रदेशा गृहाणि मन्दिराण्यमवन् । तेघु विशश्रम्म॒रित्यर्थ: | य- 
द्पि 'गृहा: पुंसि च भूम्न्येव! इत्यमरः, तथापि नपुंसकत्वे कविरेव प्रमाणम् । अन्न 
मूलस्थलेपु शहल्वरूपणाद्रुपकार्ुकारः 0 

अथ निशीये दाशरथि; सुमओेण संमठ्य वश्चितननसंहतिरतिविन- 

तानन्द्नेन सन्दुनेन वेद्शुतिगोमतीनिष्यन्द्कानाम नदीत्रयपरिष्कृता- 
 मिक्ष्वाकवे सनना दत्तां वखुमतीमतीत विविधवनगहनवीरुत्तणपटलरूपि- 

हितरथतुरगखुरमुद्रया पदव्या गड्डातरडुसंगतमू् गगनगड़ालिड्लितशुकू 
शज्जिवेरपुरालंकारमिक्ुदीपादपम॒ुपागमसत् । 

अधेति । अधथानन्तरं दाशरथि: श्रीरामो निशीयेड्धरात्रे | “अपैरात्रनिशी जे 

थी द्वा' 

१. “गोमतिनिष्यन्दिनी” इति 'पाठः. २. 'शुद्ववेर इति पाठ:. 



अयोध्याकाण्डम् । | १३५ 

इत्ममरः । सम्रेण सह संमद््य निद्गाणानिसान्पौरान्विलोभ्य गमिष्यांसीद्यालोच्य 

वज्ञितजनसंहतिः श्रतारितानुगतपौरवर्गः सन् । विनतानन्दमतिकरान्तोडतिवि- 

नतानन्द्नखेन । बैनतेयाधिकजवेनेत्यथं: । अल्यादयः क्रान्तायर्थे द्वितीयया' 
इति समासः । स्वन्दनेन रथेन करणेन । वेदश्रुतिश्व॒ गोमती चर निष्यन्दिका चेति 

नामानि यस्य॒ तत्तथोक्त यन्नदीत्रयं तेन परिष्कृताम् । वेदशुुतिगोमतीनिष्यन्दिकाखंया- 

मिखिरूमिनदीमिभूषितामित्यर्थ: । संपर्युपेम्य: करोतेभूषणे” इति खुडागमः । तथा 

इक्ष्वाकवे राज्षे मनुना पिन्ना वैवखतमलुना दत्तां वसमती भूमिम् | कोसलदेश मिथ: । 

अतीत्यातिक्रम्य । एतेनास्य राज्यलक्ष्म्यां ढणीकारः सूच्यते | विविधानि नानाग्रका- 

राणि वनानि संचारयोग्यानि गहनानि दुष्प्रवेशान्यरण्यानि तेशु वीरुधां लतानां तृ- 

णानां च पटलेन- जालेन पिहिताच्छादिता । अनुपलभ्यमानेतिं यावत्। रथतुरगखु- 

रमुद्रा रथाश्वखुरन्यासो यस्थां तया पदव्या सार्गेग । तृतीयाबिधाने अकृत्यादिस्य 

उपसंख्यानात्ततीयोपपत्ति: । गज़्या भूतलवाहिन्या मन्दाकिन्यास्तरज्ररुमिभिः संगत 

मूल यस्य॒ तम् | गन्ञातीररुहमिह्यर्थ:ः । एतेनालयन्तपवित्रता सूच्यतें। तथा गगन- 

गद्याकाशगज्नयालिब्वितमाकिषं श्टक्ममग्रभागो यस्य तम् । इल्यौन्नद्मातिशयोक्ति: । 

श्यक्निवेरपुरत गुहनगरस्थालंकारभूतमामरणभूतम् । शोभावहमित्यथ। | इज्जुद्पादप 

तापसतरुमुपागमत् । तन्मूलप्रदेशमशिश्रयद्त्यथः । ' इच्चदी तापसतरु: इत्यमर: ॥ 

ततः ॥ 

तत इति । ततस्तद्नन्तरम् ॥ 
दृष्ठा राममनेकजन्मरचितेटेश्यं शुमैः कमेमिः 

अत्वा मातृवरद्वयादपगतां द्वात्ति च वंखानसाम् । 

अत्यज्ञम्मितहषशोकजनितेबाष्पैनिषादाधिपः 

शीताशीतगुणान्वितैरविरले सपृक्तवतक्रोडभवत् ॥ ४८ ॥ 
इष्लेति । निषादा वनगोचरा जालन्तरास्तेषामधिपो राजा गुहः। अनेकजन्मर- 

चितैः । जन्मान्तरसहख्ताचरितिरित्यथं: । श॒ुमैः कमेमित्रेतनियमोपवासादिसत्क्ृतर्दतु- 
भि्श्यं साक्षात्कतरणीयम् । राम॑ दृष्टा । तथा मातुः कैकेय्या वरद्ययात्पूर्वोत्ताद्रयुग्मा- 
द्वेतोरुपगतां प्राप्ताम् | वेखानसानां वानग्रस्थानां संवन्धिनीं वेैखानसीम् । “तस्थेदम! 
इत्यण । 'टिडाणजु-? इत्यादिना डीपू। इत्तिच । जटावल्कलघारणकन्द्मूलायशनवनवा- 
सब्यापारं चेत्यथ:। विखानसो वनेवासी वानग्रस्थश्व तापसः” इति यादव: | श्रुल्ा। अत्यु- 
जुम्मिताभ्यामत्युत्कटास्यां हषैशोकाभ्यामानन्द्विषादाभ्यां जनिते: । श्रीरामद्रीनाद्धषें:, 
वनवासश्रवणाच्छोक इति विवेक: । अत एवं शीताशीतग्रुणाभ्यां शीतोष्णशुणाभ्याम- 
न्वितै:ः समवेतैः । हर्षजल्वाच्छीतशुणान्वितल्लमू, शोकजलादशीतगुणान्वितल्नमिति 

१. 'ततन्न” इति पाठ:. 
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विवेकः । अविरलेः सान्द्रैबाष्पैरश्रुमिः संडक्तवक्ः परिक्किनवदनों 3भवत् । श्रीरामदशै- 
नवनवासश्रवणजनितानन्दविषादाभ्यां झीताशीतगुणान्वितान्यश्रृण्यवर्तवद्त्यथिः । 
अत एवं यथाक्रममन्वयात्कमापरनामा यथासंख्यालुंकार: | शादूलविकीडितं व्ृत्तम् ॥ 

सो<5यं प्रिय्हत्समासाय गुहः कृताझ्षलिरश्षसा रघुनाथमनुनाथि- 
त्वान। 

स इति। सो5य॑ प्रियस॒हत्मियमित्रम् । 'सहहुहदी मित्रामित्रयोः? इति निपातः । गुहः 
समासादय समीपमागठ्य कृताजलिर्विरचितकरसंपुटः सन् । विनयलक्षणमेतत् । अज्नसा 
याथार्थ्यन । न लौपचारिकतयेलर्थ: । तले त्द्धाअसा द्ववम इस्ममरः । रघुनाथ॑ 
श्रीराममनुनाथितवान्याचितवान् । प्रार्थितवानित्यथेः । नाथु यात्जायाम? इति घातोः 
कतवतुप्रञयः 

तत्पकारमेव विवरिष्यन्नादी तावत्सविनयमाविष्करोति--- 

देव, पितृनियोगप्रवणान्तःकरणमपि भवन्तं विज्ञापयितुरमज्ञजान- 
पद्रीतिभौरती मां मुखरयति । 

देवेति । हे देव खामिन, पिठनियोगग्रवर्ण पिन्राज्ञापरतत्बमन्तःकरणं यस्थ॒ त॑ 
तथोक्तमपि । अनिवायनिश्चयमपीलयर्थ: । भवन्तं श्रति विज्ञापयितुं वक्तव्याथ॑ कथचि- 

तुमज्ञानामविवेकिनां जानपदानां जनपदवासिनां ग्रकृतीनां रीतिः शैली यथा: सा 
तथोतक्ता । पामरसाधारणीलर्थ: । भारती सरखती ' मां मुखरयत्ति । मुख वागस्था- 
स्तीति मुखरों निरन्तरभाषी | 'नखमुखकुअरेभ्यो रो वक्तव्य” इति रप्रद्ययः । 
“दुमुंखे मुखरावद्धमुखी” इत्ममरः । ततः 'तत्करोति-” इति ण्यन्ताह्ृट। मुखरीकरोति । 
व्याहरयतीद्यर्थः । अतो विज्ञापयामीति भावः ॥ 

संप्रति यद्दिज्ञपनीयं तदाह--- 

 अस्लेत्दनिवार्यवीयोंक्नदभददुगेवगेयुक्तमनुषक्तमीग्यजातसन्थरं॑ स- 
न्धराह्द्यतोदावहमस्मदीय राज्यम ॥ 

अस्तीति । अनिवार्यवीयोज्टा अनतिकरमणीयपराक्रमोजुम्भिता भठा चीरायोधा 
यंस्मिन्स तथोक्तो यो दुर्गवर्गो गिरिदुर्गादियुप्तिस्थाननिवहस्तेन युक्त संगतम् । हुर्गे- 
लन्न दुःखेन गम्यतेउत्रेति विभ्रह: । 'खुदुरोरधिकरणस्य” इति गमेडे: । इत्यंभूतस्थे 
राज्षामाश्रयणीयलादिति भाव: । तथाह मनुः--धनुदुग महीदुगमब्दु्ग वाक्षेमेव च । 
नृदुर्ग गिरिदुर्गे वा समांभ्रित्य वसेल्रप: ॥? इति | तथालुषक्तमनपायि यद्भोग्यजात॑ 

१. “प्रिय” इति नास्ति कथित. ९. विज्ञापितुम! इति पाठ: .३. अज्ञात” इति 
पाठ:, ४. विंगडुगेयुक्तम? इति पाठः. * 
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स्क्चन्दनादिभोगाहवस्तुविशेषसम्ृद्धिस्तेन मन्थरंः निर्भरंम् । परिपू्णमिल्यथःः १ 

'एवंभूतस्यैवोपादेयलादिति' भावः । तथा मन्थराया युफ्तद्राज्याभिषेकविंघातका- 

रिंण्याः कैकेयीदास्या हृद्यतोदावहं-मनोव्यथाकरम् । एतद्विघटने तस्या अनधिकारादि्ति : 

भाव: । अस्मदीयमस्मत्संवेन्धि । ्यदादीनि च” इति दृद्धसंज्ञायां:इद्धाच्छः । एतद्वा- 

ज्यम्.। अय॑ देश इत्यथः । अस्ति वर्तेते ॥ 

अस्तु । अस्तुते कि तन्नाह+-- 

तंदेतदनिदंप्रथमप्रचू त॑ परिगृह्य किंचिदनुगृह्म च परिजनयोग्यभा- 
ग्यभाजनसमं जनममु्वज्ञेव तातादेश देशेडस्मिन्विस्मयनीयानुभावमु- 

निवृन्द॑ मन्दाकिनीसंदशनेन मन्दायमानजननीजनवियोगदुदशश्वतुद्- 

शद्शरथकथिता: समा$ समापयतु भवानिति-।. 

तदिति । हे राम, भवान् । इदं अथर्म यस्य तदिदुप्रथममृ. । तन्न भवतीत्य-. 
निर्द्प्रथमम् । अनूतनमित्यर्थः । भबृत्तं व्यापारों यस्य तत्तथोक्तम् | पूवे यदाकदा- 
चिंदपीदृष्धहाराजापरिपालितल्वादिति भाव: । एतत्पूर्वोक्तप्रकारमेतद्राज्यं परिण्त्य खी- 
कृत्य । तथा अमुं जनमू । मामित्यर्थ:। परिजनस्थ शृत्यवरगंस्थ योग्यमह यद्धभाग्यं 
भागधेयं तस्य भाजनं पात्रमः। किंचिदीषत्पूणोनुप्रहस्थानहेल्ादिति विनयोक्तिः । अंनु- 
गह्य। शत्यलेन .नियुज्येत्यर्थ: । तंथा तातादेशम । मुनिद्वतत्या-वनमाश्रयेत्येवंरूपं पिठ- 
निंयोगमित्यर्थ: । खयममुश्नन्नपरितद्यजन्नेव । विस्मथनीय आश्चवरयेकरो इनुभावस्तप:सा- 
मर्थ्ये यस्य तत्ताहशं मुनिद्ृन्दं यरिमिसतस्मिन । गज्ञतीरलेनालन्तपुण्यक्षेत्रत्वान्निरन्तर- 

महातपोनिष्ठनिवहाधिष्ठित इत्यर्थ: | एतेन सहवासयोग्यसंपन्नतया निवासाहता सू- 
च्यते ।:अस्मिन्देशे जनपदे । मन्दाकिनीसंदशनेन हेतुना मन्दायमाना मन्दीभवन्ती 

जननीजनविरहदुदंशा मातृवर्गविश्लेंषजनितविषादो यस्य. स तथोक्त: सन् । छोकजन- 

नीलाइज्ञाया इति भावः । एतेन मातुणामत्यन्तपविन्रता सूच्यते । दशरथेन कथिता 
- निर्दिद्ाश्वतुरदंशसंखयका: समा वत्सरान्समापयलतिवाहयतु । इल्यनुनाथितवा- 
निति पूर्वण संवन्धः । संपूवादाप्रोतिर्णिचि प्रार्थनायां लोट । शेषें प्रथम: । 'संवत्सरों व- 
त्सरोष्च्दो हायनों डस्री दरत्समाः इत्यमरः 0 

तस्मिन्नित्थ॑ प्राथेनाभाजि सख्यो 
प्रद्याचख्यों रामभद्गः प्रियोक्तया ।., 

सातुवोक्याइल्कलेनाबूतं: मेः 
गान्न क्षात्रप्रक्रियां नाहेतीति ॥ ४९ ॥ 

तद्दिसनिशम्” इति पाठ: २. “व” इति नासखि कचित्, ३. 'योग्यभाजनम्: 
इति पाठः. ४. 'तातादेशेन” इति पाठ 



१३८ चस्पूरामायणम् । 

तस्मिन्नितिं । सख्यौ मिंत्रे तस्मिन्गुह इत्थमनेन प्रकारेण आश्थनाभांजि प्रार्थनां : 
कुव॑ति सत्ति रामभद्रः प्रियोक्तया प्रियवचनेन । अन्यथा तस्थ मनःकछेशः स्थादिति : 
भावे: | प्रत्माचख्यौ अत्याख्यातवान । तत्प्राथनां निराहकृतंवानित्यथं: | किमिति ।, 
मातुर्वाक्यात्कैकैयीनियोगवचनात् । अन्न मातृग्रहणं पिठुर्निंदोपल्नप्रकाशनार्थ वल्क- . 
लेनाबृतं मुनिवेषधारीत्यर्थः । मे सम गात्र॑ शरीरम् । क्षात्रप्रक्रियां क्षत्रियोचितप्रका- . 
रम् । राजवेपमिलर्थः । गहीतुमिति शेष: । नाईति । योग्य न भवतील्यर्थ: । ग्र- 
हीत॑ न परितह्यजेत? इति न्यायादुहीतपरित्यागस्याजुचितलादिति भाव: । इति | प्रद्या- 
चख्याविति पूर्वण संबन्धः । शालिनीदृत्तम् ॥ 

ततस्त तरनराधन रोधस्तरोरधस्तात्सुमअनियश्नितरथ्ये दाशरबथ्यारा- 

तिथ्य॑ समधपर्क करतमिव मन्दमन्दमरविन्द्द्न्दस्यन्द्सानमकरन्दबि- 
न्द्संदोहवाहिनि वाहिनीतरजहझमरुति वाति काननगमनावस्थां काछु-* 

त्थ्थस्य प्रेक्षित॒मक्षमायामिव क्ष्माभति चरसे तिरोहितायामहामधिदेव- 
तायां संध्यां चरमां रामः समाप्य त्तस्पाँ तरुमछभवि छलक्ष्मणकालेपत 

पर्णेतल्पमभजत् । ; 
तत इति । ततः गद्याख्यानानन्तरं तदनुरोधेन गुहानुवर्तनेन रोधस्तरो:। गज्ञ- 

नदीतटरुहस्थ॒ कस्यचिदृक्षस्रेत्यर्थ: । अधस्तादध:प्रदेशे सुमन्त्रे नियन्ह्रितरथ्ये निय-, 

मितरथाश्रे सति दाशरथ्यो रामलक्ष्मणयो: । मधुपूर्का मधुगुडादिमधुरपदार्थमिश्रित्तं 
पूज्यानां देयद्वव्यं तेन सह समघुपकेम्। आतिथ्यमतिथिसत्कारं कठुमिवेति फलोट्प्रेक्षा।, 
अरबविन्दब्न्दादव्जपण्डात्स्यन्दमानं प्रख्नवन्त॑ मकरन्दविन्दुसंदोहं पुष्परसशीकरनिकु- 
रुम्वं वहतीति तथोक्ते वाहिनीतरज्ष्मरुति गज्ञातरह्मारुते मन्द्मन्दं मन्दप्रकारम् ।. 
थ्रकारे गुणवचनस्थ” इति द्विर्भावः । कर्मधारयसद्भावात्सपो छुक | एतेन शैत्यममान्य- 
सीरभ्यसंपत्तिरुक्ता । वाति ग्रसरति सति। बाते: शतृप्रत्यय: । 'बह॒ति” इति पाठे वहति, 

अवर्तमाने सति । तदा काकुत्स्थस्त श्रीरामस्थ | अन्रैकवचनग्रहणं तस्थेव प्राधान्यादिद्यव- 
गन्तव्यम् । काननगमनावस्थामरण्ययात्नादुर्दशां अ्क्षितुं द्रष्ठमक्षमायामसहमानाया- 
मिवेत्युट्रेक्षा । अद्यामधिदेवतायाम् । अहःपती चरमे क्ष्माट्यस्ताचले । 'अस्तस्तु चरम- 
क्ष्माश्ग्त्र इस्मरः । तिरोहितायामन्त्हिंतायां सत्माम्। सूर्य 5स्तं गते सतीत्यर्थ:। राम- 
अरमां पश्चिमां संध्यामुपास्थ | सायंसंध्यावन्दनं कृलेल्र्थ: । तस्मां पूर्वोक्तायां तरुमू- 
लमुवीद्भदीब॒क्षाघःप्रदेशे लक्ष्मणेन कल्पितं रचितं पर्णतल्प॑ पर्णमयशय्याम् । “तल्पं 
शय्याध्दारेषु! इसमरः। अभ्जत्मापत् । तत्र संविवेशेत्यथः । अन्न सकललोकवन्यमान- 
चरणारविन्दस्थयापि भगवतः श्रीरामस्य संध्यावन्दनचरणं छोके संप्रदायग्रवरतना्थ- 
मिल्ववगन्तव्यम् । तदुक्त भगवता गीतास---“यद्दाचर ति श्रेष्ठस्तत्तद्ेवेतरो जनः । स 

१. 'रथ्थयो:” इति पाठः, 



अयोध्याकाण्डम् । १३%. 

: यत्ममाणं कुरुते लोकसतदनुवतते ॥” इति। अथवा 'अहरहः संध्यामुपासीत' इत्मादि । 

सकलशाखाभिशस्थ॒समस्तथर्मीचरणतत्परसस लीलाविग्नहधारिणः श्रीरामस्थायुरारो- 

ग्यादिसकलश्रेय:प्रदल्वात्संध्यावन्दनं युक्तमेवेति द्रष्टच्यम्ू | तथा च भहाभारतै--- कु 

“पितामहः पितृन्स्ट््ठा मूर्तिताम॒ुत्ससर्जे है । सा श्रातः सायमागत्य संध्यारूपेण वर्तते ॥ 

- एतां संध्यां यतात्मानो ये ठु दीघ॑सुपासते । दीर्घायुषो भविष्यन्ति नीरुजः पाण्ड- 

ननन्दन ऐ* इति 0 

रामे विदेहसुतया तरुमूलसंज्ञ- 
मन्तःपुरं विशति लक्ष्मणसौविद्छम् । 

निध्याय त॑ नियमितामितबाष्पबृष्टि- 

निद्रां निरय निषसाद निषादनाथः ॥ ५० ॥। 

राम इति । रामे विंदेहसुतया बैंदेह्मा । सहेत्यर्थ: ॥ अन्न सहाथोम्रयो- 

गेडपि तदर्थगम्यतायाम् 'बद्धों यूनाः इति सूत्रादेव प्रयोगात्सहाथोनामश्रयोगेडपि. 

'सहयुक्तेडप्रधाने! इति सहार्थे ढतीया । लक्ष्मण एवं सौविदक्तः कझ्ुकीदौवा-' 

रिको यस्य तत् । सौमित्रिकृतसंरक्षणमित्यर्थ: । 'सौविदक्ाः कश्ुकिनः” इत्यं- 
मरः । तरुमूलं ब्क्षाधःप्रदेश इति संज्ञा यस्य तम्। तद्गुपमित्यथः । अन्तःपपुरं 

झुद्धान्तं विशेति गविष्वति सति । निषादनाथों गृहस्त॑ तथाभूत॑ भूतलशायिन * 

श्रीराम निध्याय दृष्टा । 'निर्वेणेने ठु॒निध्यानं दशनालछोकनेक्षणम्” इत्ममरः । निय-, 

मितान्तरनिरुद्धामितवाष्पबृष्टिरविच्छिन्नाशुसंपातों येन स तथोक्तः सन् । श्रीरामहुर्दे-' 
शाद्शनेन कंचित्कालं॑ कृतरोदन इल्यथः । निद्रां निरस्य त्यक्ला निषसाद । लक्ष्मण- 
संलापतात्पर्येण जाग्रदेव तत्नोपविष्ववानिद्यर्थ: ) वसन््ततिलकाइत्तम् ॥ ४ 

उ्यंत्रीतायां विभावययामयेम्णि मरीचिसाछाहारिणि पृव्वोर्वीधरमू्ि 
विरिचितजटाबन्धो सह सीतया दाशरथी भागीरथीकच्छमगच्छताम् । 

: - व्यतीतायामिति । विभावयों रजन्याम् । 'विभावरीतमखिन््यों रजनी या- 
मिनी तमी! इत्समर: । व्यतीतायां प्रभातायां सद्याम् । पूर्वोर्वीधरमूश्युद्याचलशिखरे । 
“उदय: पूर्वप्चेत:” इत्समर: । अर्यम्णि सूर्य मरीचिमालाहारिणि तेज:पुञ्नधारिणि । 
अश्युदिते सतीत्यर्थ: । दाशरथी रामलक्ष्मणौ । विरचितो विहितो जटानां बन्धो बढ- 
वृक्षक्षीरेमैथनं याभ्यां तौ। सीतया सह भागीरथीकच्छ गद्नातीरमगच्छता प्राप्तवन्ती । 
“जलग्रायमनूप स्थात्पुंसि कच्छसथाविध:” इत्यमर: ॥ या हर 

तत्र रांमः प्रहष्टचेता: सीतामाचष्ट । 
तत्नेति | तत्र भागीरथीकच्छे रामः अह्चेतासतदरनेनात्यन्तसंतुष्ान्तःकरण: 

सन् । सीतामाचशवोचत् 0 । म 

१, “अर्यममरीचिवीचिसाला” इति पाठ: २. “ जठाबन्धी दाशरथी” इति पाठः, 
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तदेवाह--- . ह 
मेध्याश्रमार्गपरिमार्ग णंसंभवस्य- 

दिध्योषधिं कपिछठकोपमहाज्वरस्य । 
तातानुतपणपचेलिमंभागधेयां 

भागीरथी भगवर्ती शरण भजाम: ॥ ५१ ॥ 

मैध्येति । मेध्य: पवित्र: । यद्वा प्रजापतिरश्वमेधमरुजत । यो मेधाया लभ्यते । 

आशासानामेधपतिभ्यां मेधम! इल्यादि श्रुती दर्शनान्मेघशब्दों यागवचनः । यथा 
लमेव पिलठमेघः इतिवत् | मिथः ऋतुधियां मेधा' इति विश्वश्व । तथा च मेथे साथ 
भेध्यः । 'तन्न साधु: इति यत्यञ्ययः । अथवा मेधाहों मेध्यः । 'तदर्हम” इति यत्य- 
व्यय: । स चासावश्वश्ष । अश्वमधीयाश्र इत्यर्थ: । तस्थ सागपरिमार्गणे वत्मीन्वे- 
पणे संभव उत्पत्तियेस्य तस्य कपिलकोपसहाज्वरस्स कपिलमुनिक्रोधरूपमहामयस्थ 
दिव्योषधिमसाधारणीपथी भूताम् । तदुपशान्तिकरीमिद्यर्थ: । तथा तातालुतर्पणेना- 
स्मत्यूवपितृसंतपणेन पचेलिम परिपक्क भागवेय भाग्य यस्थास्ताम् । परोपकाराचर- 

णोपयोगितयैव जन्मसाफल्यसंभवादिति भावः । पचेलिमेद्यत्र 'कर्मकर्तरि केलिम- 
द्वाच्य:” इति केलिमत्यत्ययः । भगवती पूज्यां भागीरथीं गद्मां शरणं भमजामः प्राप्रुम: । 
यतोडस्मत्कुलमहत्तेरेण भगीरथेनेन्द्रपरिमुपिताश्वमेधीयाश्वान्वेषणसमये कपिलानल- 

दः्धानां पितृ्णां खर्लेकग्रापणायावतारिता कार्यसिद्धि कृतवती, अतो भागीरथी- 
नाम्नेयं व्याहियते । तस्मादस्माकमपि शरणागतानां कार्यसिद्धि करिष्यतीति तद्धज् 
युक्तमेवेति भावः । स्पश्टेडन्न रूपकालंकारः । वसन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

तदनन्तरं रामः सान्त्ववचननिवारितसुमञअः ससोमभिचत्रिमेद्धलानि 

प्राथयमानया तया मैथिल्या सह शुहेनानीतां नावमारुरोह । 
तदननन्तरमिति । तदनन्तरं भागीरधीमजनानन्तरं राम: सान्त्ववचने: प्रियो- 

क्तिभिरेव वारितः । ल॑ पुनरयोध्यां अति याह्दीति निवर्तितः सुमओ येन स तथोक्तः। 
अन्न सान्खग्रह्ण तन्मनःखेदनिरासार्थमित्यवगन्तव्यम् । ससौमित्रि: सलक्ष्मणः सन् । 
मइलानि । (पुत्नो दशरथस्थायं महाराजस्य धीमतः । निदेश पालयलेन गजड्े खदमि- 
रक्षितः ४7 इल्यादिशीरामायणोक्तकल्याणानीदथ: । आर्थयमानया याचमानया । 
ध्याच्जायामभियाने च आआर्थना कथ्यते बुधेट इत्ममिधानात् । तयानुछतया मैथिल्या 
सह जानक्या साकम् | ग्ुहेन नीतां शल्द्वारा श्रापितामिल्र्थः । नाव॑ तरीमारुरोहा- 
घिष्टितवान् । 'स्रियां नौस्तरणिसतरी” इल्यमरः ॥ 

स एप निषिध्य निधादाधिपतेरनुग॒मनमपि तूर्णमेव वितीणस्रसरि- 
१, दुनयेस्थ! इति पाठः, २. 'अचतीर्ण' इति पाठ:.. 



अयोध्याकाण्डम् । - १४१ 

त्पर। संपर्णसस्य वत्साभधान जनपद कृतपद्चललक्ष्यवेधनचतुर श्वत॒रो 3 

सगान्रिहद्य कृत्नाचद्वनस्पोतेसू ढ॑ नशासनपषात् | 

स इति । यो नावमारुरोह स एष रामो निषादाधिपतेर्गृहस्थापि । सुमन्त्राजुसरण- 

निषेधसमुचयार्थको 5यसपिशव्द: । अनुगमनसनुसरणं निषिध्य त्वया सम्यग्भक्ति: प्र- 

दारशैता, अतस्त्वमत्रैव वसेति निवार्य। तूण क्षिग्रमेव । विलम्बेडन्तरायः स्थादिति भया- 

दिति भाव: । वितीर्णसरसरित्पूरो विलश्वितगज्ञाग्रवाहः सन् । “निसती्ण” इति च.पाठः । 

संपूर्णसस्थे । त्रीह्यादिसकलसस्थसम्॒द्ध इत्यथः । वत्स इत्यभिधानमाल्या यस्थ त- 
स्मिज्ञनपदे देशे । 'नीइलनपदो देशविषयौ” इत्यमरः । कृतपद्ः । अविष्ट इत्यथः । च- 

ललक्ष्यवेधनचतुरश्चश्चलशरव्यसंग्रहारनिपुण: । अत एवं. चतुरश्वतुःसंख्याकान्मगा- 

न्वराहादीनिहत्य ग्रहत्य । क्षत्रधर्मल्लेनानिषिद्धल्ादेति भाव: । कुत्रचित्करिंश्रिद्वन- 
स्पतिमूले दक्षाघःप्रदेशे निश्ञां रातज्िमनैषीश्गसयत् । “त्स्याभिधान: इति 
ग्रामादिकः पाठ: | उक्त च श्रीरामायणे---ततः सम्ृद्धाव्युभसस्यशालिनः क्षणेन वत्सा- 

न्मुदितानुपागमत्। तौ तत्न हलवा चतुरो महास्गान्वराहम्र॒यं एषतं महारुरुम॥' इत्यादि ॥ 

अन्येद्यवेन्येन पथा प्रयातास्ते प्रयागे प्रतायमानहोमधूमप्राग्द्वार 

सैरद्वाजाशर्म अयन्तश्वासिवन्यतममन्द्हर्ष मेहपिमनेनादिश्टवत्मेना. वे- 
कतनाप्रापफ्व फूवन वणवंनच नस्ताये शमधनजनसंनिधानश सितर्शा त्र- 

वसकछसत्वचारजत्रावाचत्र चिंत्रकटाचलूमेभजन् || 

अन्येयारोाते। अन्येदुरन्यस्मिन्दिने। 'सद्ः-? इत्यादिना निपातितमव्ययम् | 'अ- 

द्रात्राहयथ पूर्व 5हीत्यादौ पूर्वोत्तरापरात् । तथाधरान्यान्यतरेतरात्पूर्वेद्युरादय: ॥? इत्य- 
मरः। ते सीतारामलक्ष्मणा: । वने भवो वन्यस्तेन पथारण्यवर्त्मना अयाताः ग्रस्थिताः 
सन््तः अयागे ग्रयागाख्ये पुण्यक्षेत्रे ग्रतायमानो व्याप्रवान: । तंनोतेयेंकि छठ: शानचि ' 
मुसागमः । 'तनोतेयेकि” इत्यनुनासिकस्थ वैकल्पिको5कारः 4 होमधूसआग्भारों होम- 
धूमसमूहो यर्मिसम्। हृव्यगन्धिधूमानुसेयमिल्यर्थ: । प्राग्भारशब्दः समूहे रूढ: | भर- 
द्वाजाश्नमं .भरद्वाजाख्यमहर्षेस्तपोच श्रयन्त आश्रयन्त: सन्तः । अमन्दहष निजा- 
ग़मनादमन्दों हषे आनन्दो यस्य तं महपिस्ृषिश्रेष्ठ तं मरद्वाजमभिन्नाद्य त्तमस्क्ृत्य च-। 
रामः खरे तारकब्रह्मणि क्षत्रियरुपेणावतीणत्वात् । 'यददाचरति श्रेष्ठ: इत्यादि: 
.स्मरणाक्क्षत्रियमर्यादां प्रवर्तितवानिति सूचितम् । अनेन महर्षिणादिष्ट यद्व॒त्म॑ चित्रकूट- 
मार्गस्तेन। विकतैनस्थ सूर्यस्थापत्य॑ स्री वैकतंनी यमुना नदी । तस्थापत्यम? इत्मण् । /टि 

१. खलक्क्ष्य! इति प्राठः: २. “्भाते” इति पाठः. ३. 'अतीयमान” इति पाठः. 

४. “भारद्वाजाश्रमसाश्रयन्तः? इति पाठः. ५, 'महर्षिजनेन” इति पाठः. -६. 'शात्रवसत्व- 
चांरिन्रम इति पाठ:. ७. “़रित्र -विचित्रमः इति पाठ:, .«८“चिन्नकूटमचलूम” इति 
पाठ:, ५ 'अभजन्त” इति पाठ - ७ 8 2 2 
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डाणअझ- इत्यादिना डीप्। तस्थाः पूरः अवाह एवोपप्ठव आपत्तम् । मार्गनिरोधकल्ला- 
दिति भावः । 'कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनखसा” इत्यमरः । वैणवेन वेणुमयेन 

: पवेनोडुपन। उड्प॑ तु प्वः कोलः” इत्यमरः । निसतीर्य तीर्ला | शमो वैराग्यादिना निर्चि- 
कारचित्तल्वं स एवं धन येषां ते शमधना महर्षयस्त एवं जनास्तेषां संनिधानेन सां- 
निध्येन शमितशात्रवाणि श्रशान्तवेराणि यानि सकलूसलानि गोव्याप्रादिसमस्तज- 

न्तवस्तेपां चरित्रेणान्योन्यसाहचर्यरूपेण विचित्रमाश्चयकरम्। निर्वेरदशल्वानिवासाह- 

मिल्यर्थ: । चित्रकूट नामाचरलं परवेतमभजन्प्रापु: ॥ 

अनुजरचितपर्णागारहयासु मायय- 
प्परभुतगछच व्वपश्रमैरेश्वितास । 

जनकदुहितृयोगाज्ञातसाकेतसी रूय- 
ह खिरमरमत रामश्रित्रकूटस्थीषु ॥ ५२ ॥ 

: अनुजेति । अजुजरचितपर्णागारह्यास॒सौमिन्रिनिर्मितपणशालामनोहरास .। 
तथा मायत्परभ्टतानां मत्तकोकिलानां गलेशु कण्ठकुहरेषु चश्चन्तः असरनन््तो ये पश्नमाः 
खरविशेषास्तैः । 'पिकः कूजति पश्ममम्” इत्यभिधानात् । “बनप्रियः परभ्तः को- 

किलः पिकः” इत्यमरः । अश्विताउु मनोहरासु । “अश्लेः पूजायाम्” इति नुडागमः । चि- 

त्रकूटस्थ स्थलीष्वक्ृत्रिमभूमिष । 'जानपद-? इत्यादिनाकृतन्रिमार्थ डीपू । रामो जन- 
कदुहित्योगाजानकीसांगल्माद्धेतो: । 'योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु” इत्ममरः । 
जातमुत्पन्न॑ साकेतेड्योध्यायां यत्सीख्यमानन्द्स्तत्सदशं सौख्य यर्य स तथोक्तेः स- 
न्रिति निदर्शनारुंकार: । चिरं बहुकालमरमताकीडत । 'साकेतं स्थादयोध्यायां कोस- 
लानन्दिनी तथा” इति यादवः ॥ 

अथ मां वनवासनेरस्याद्पि नाम रामः समाहयेदिति प्रद्याशया पर- 
तत्न। सुमअः कानिचिदृहानि गुहसकाशे नीत्वा निराशस्ततः प्रतिनिद्वत्तो 

निद्वत्तोत्सवामयोध्यामासाद निर्देशरथिरयं समागत इति शोकँतिरे- 
कातुरपौरजनजनितदीनाक्रन्दमन्दीभृतनेमिंधोषादवरुग. रथाइशरथ्थ 
प्रयाणोन्मुखप्राणं प्राणंसीतू । 

- अथेति । अथ चित्रकूटभजनानन्तरं वनवासं छेशभूयिष्ठे वनसंचारे नैरस्पाद्भेषा- 
दुषपि नाम। अस्मत्सहवासानुरागाभावेडपीद्यपिशव्दार्थ: । नामेति संभावनायाम् । नाम 

१, 'कुलम” इति पाठ रज्िताउ" इति पाठ:. ३. “नाम” इति नास्ति क्चित्, 
४. प्रद्याशयों? इति पाठ:, ५. 'निर्दांशरथिः सारथिरिति” इति पाठः. ६. 'शोकातिरे- 

कात्पोर! इति पाठः. ७. 'नेसी” इति पाठ - 
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ग्राकाइयसंभाव्यकुत्साभ्युपगमेषु व” इति विश्व: । रामो मां समाहयेदाकांर्येदिल्लेवंभूतया 

.. अद्याशया गद्याकाबुया परतन्ञः पराधीनः । तादगाशावद्धः सन्नित्यर्थ: । सुमन्त्रो गुह- 

सकाशे शुहनिकटे कानिचिद्ह्यानि । द्वित्राणि दिनानीद्यर्थ: । तथा रामायणम-ततः 

सायाइसमये तृतीयेडहनि सारथि:' इति । नीला गमयिल्ला ततख्दनन्तरं निराशः । 

इृढप्रतिज्ञस्थ कुतो नेरस्यं कुतः पुनराह्नानमिद्याशारहितः सन् | प्रतिनिशत्तः प्रद्याव्चत्त:। 

निवत्तोत्सवाम् | निरानन्दामित्यथ: । अयोध्यामासाय ग्राप्य । निर्दाशरथिदोशरथि- 

रहित: पुनरयं समागत इति हेतोयेः शोकातिरिको विषादातिशयसनातुरार्विहल: 

पौरजनैर्जनित उत्पादितो यो दीनाकन्द आर्ताघोषस्तेन मन्दीभूतोडन्तहिंतो नेमिघो- 

पश्चकधाराधघ्वनिर्यस्त॒तस्मादित्याक्रन्दातिशयोक्ति: । “चक्रधारा प्रधिनेमि:” इत्यमरः । 

रथादवरुद्य । प्रयाणोन्मुखा उत्कमणोदुक्ता: आ्राणा यस्त तम् । पुत्नवियोगवेद्नास- 

हिष्णुल्लेनासन्नमरणमित्यर्थ: । दशरथं आणंसीत्परणतवान् । नमेलेड । 'यमरमनमातां 
सकचव” इति सगागसः । चकाराद्डिगमश्व । 'इट ईटि! इति सिचो छक् । “नेटि! इति 
अतिपेधादुद्यभावः । “अडश्यासव्यवायेडपि! इति णखम् ॥ 

एतदरैनेन विसंज्ञो दशरथः कोसल्यासुमित्राभ्यां समाश्रासितः 
4 ० + ७ पु जज 3 ५ 6 4 

कर्थ प्रयात॑ रामेण कर्थ कथित मैथिल्या किंज्ृत्तः सोमित्रिरिति मुहुमु- 
हुरशुकुण्टितकण्ठः सुमन्रमन्वयुद्ध । 

एतदि्ति । एतहशनेन । सुमच्नस्य केवलस्थालोकनेनेत्यर्थ: । विसंज्ञो विचेतनः। 
मूच्छित इति यावत्। अथ कौसल्यासुमित्राभ्याम् । कैकेम्या अनभिमततया वहिय: 
तब्बादिति भाव: । समाश्वासित: । यथा ससंतञ्ञ: स्थात्तथोपछालितः सन्नित्यथ: । दश्य- 
रथ:। रामेण कर्थ॑ केन भ्रकारेण अयात॑ भ्रस्थितम्। भावे क्त: । न तु दुःखेन प्रयातं॑ किमि- 
तल्थेः । तथा मैथिल्या कंथं कया रीज्या कथितमुक्तम्। न तु निर्वेदिन कथितं किमि- 
व्यर्थ: । तथा सौमित्रि: किंद्त्त: कथंभूतव्यापार: । अनुवर्तनतंत्परो वा उत न 
वेल्थ: । इस्मेवं॑ मुहुजुहुः पुनःपुनः । वीप्सायां द्विरुक्ति: । अश्ुकृण्ठितकण्ठो बाष्प- 
_ह्रदवचन: सन् । समच्त्रमन्वयुज्ञाइच्छत् । अश्नोष्लुयोगः एच्छा च? इत्यमरः ॥ 

सोउपि राज्ञे व्यजिज्ञपत् । 
स इति | सुमन्रोषपि राज्ञे दशरथाय व्यजिज्ञपद्दिज्ञापितवान ॥ 
तत्मकारमेवाह-- 

देव, कथ्थं त्रवीमि | कठिनहृदयो5हम् । । 
देवेति । हे देव राजन, कथ॑ कुतो वा श्रवीमि कथयामि । प्रत्युत्तरमिति शेष: । कुतः । यतो5हं, कठिनहृदयो निर्द्यचित्त: | अरण्ये रास विहाय पुनरागतल्ात्तस्थ तादग्यात्राकथनव्यालोलरसनबाचेति भावः ॥ ; 



१४४७ चस्पूरामायणम.। 

एवमांत्मानं विनिन्य संग्रति प्रश्नेत्रयस्य क्रमेणोत्तरमाह--- 

सेवारसानुगतपौरमनो रथस्य 
थ्दै वंतंसानी 

दरे रथस्य च खुतो तव ती। 
भर 2 कप ः सोबि हि. भूत्वा विदेहदुह्ितुनंव सोबविदल्ली 

भागीरथीतटवने पथ्चिकावभूताम् ॥ ७५३ ॥ 

सेवेति । हे देव, तव सुतौ लत्पुत्नी रामलक्ष्मणो सेवारसेन भजनानुरागेणानुगता 
अनुरुता ये पौरा: पुरवासिनो जनास्तेपां मनोरथस्थानुवर्तनरूपामिलापस्त । तथा 
रथस्थ स्वन्दनस्थ च दूरे विप्रकर्ष वर्तमानौं । तमसातीरे निद्राणानां पौराणां निरुषलाश 
वनवासतत्पराणामस्मार्क किमनेन रथेनेति परित्यक्तल्ाच्रेति भाव: । भागीरथीतटे 
यद्वनं॑ तन्न विदेहदुहितुर्वेदेद्या नवसौविदछ्ली नूतनकझ्ञकिनी भूल्वा | तत्परिरक्षण- 
तत्परी संभुयेत्यर्थ: । एतत्सौविदछस्ेदं पग्रथमलानागरूकलद्ोतनार्थल्वान्नवलं द्रष्टव्यम्। 
पन््थानं गच्छत इति पथिकी । पादचारिणी इति यावत् । 'पथष्कन” इति ठऊ्प्रद्ययः । 

अभूताम् । अन्न पूवोर्धे मनोरधरथयों: केवलप्रकृतयोद्रीकृतत्रतुल्यधर्मणीपम्यस्थ 
गम्यमानल्वात्केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता । उत्तरार्ध तु दाशरथ्योनंवर्सीविदछल- 
रूपणाद्पकालंकार इत्यनयोरन्योन्यनैरपेक्ष्यात्संसरष्टि: । वसन््ततिलकाबृत्तम् ॥ 

वक्तव्यान्तरमप्यस्तीद्याह--- 

कि च। 
कि चेति ॥ 
तंदेवाह-- 

पे कुन्त ० ,.0 े देव त्वत्तनयस्य कुन्तरूभरं क्षीरैः खबेनूड्रवैः 
सेकुं नालमरुन्धतीपतिरभूत्तस्याभिषेकोत्सवे । 

आप ; तु ञ्े 

सिक्तो हनन्त स एप मेथिरूसुताबाष्पोदकोत्पादके- 
क्षारितेज ७ ३ ०० जी # 2 न्यग्रोधक्षारितेजटां रचयितु क्षीरानिषादाहतेः ॥ ५७४ ॥ 

देवेति । हे देव, अरुन्वतीपतिवंसिष्टो$मिपेकोत्सवे राज्याभिषेकमहोत्सबे तस्य 
लत्तनयस्य युष्मत्पुत्रस्तय रामस्थ कुन्तलभरं चिकुरनिकुरुम्बम् | चिकुरः कुन्तलछो 
वालः? इल्ममरः । खधेनूड्वेः खस्य या थेनुः कामघेनुस्तदुद्धवैस्तत्संभूतिीः । अलन्तश्षा- 
ध्यरित्वर्थ: । क्षीरै: सेक्तुमाद्रींकतुम् । तदानीं गोक्षीरामिपिकस्स शासत्रविहितलादिति 
भावः । अलं शक्तो नाभूुत् । वेवर्ण्यापत्तिमयादिति भावः । अलमिति पर्याप्तिवचनेष्वल- 
मर्थपु तुमुन् । अं भूपणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम” इत्ममर: । स एप कुन्तलूभरो 

१. परे? इति पाठः. २. “कि तु! इति पाठ:.. 



'अंयोध्याकाण्डम । १४७ 

मैथिलसतायाः सीताया वाष्पोदकोत्पादकैरश्रुजलोत्पत्तिहेतुमिर्निषादाहतैगैहपरिजनानी- 

तैन्यग्रोधक्षरितैवटत्क्षोद्धबेः । 'न्यग्रोधो वहुपाह्वट: इत्यमरः । क्षीरेजेटां' रचयिंतुं 

अथयितु सिक्त आद्रीकृषतः । हन्तेति खेदे । अन्नारुन्धतीपतेः काम॑घेनुक्षीराभिषेकश- 

कतलेडपि तद्शक्तल्ोक्ते: संबन्धेडसंवन्धरूपातिशयोक्ति: । तया नव कुन्तलभरस्थ ता- 

. हञ्मामणीयक ज्यज्यत इत्यलंकारेण वस्तुध्वनि: | शादूलविक्रोडितं इत्तम् ॥ 

तस्या विदेहदहितः पदयोनेखेषु 

: छाक्षां विनाप्यरुणिमा सहसा बभूव । 

वन्ये पथि प्रियतमेन सह ब्रजन्ता 

चवण्येमाविरभवज्न कदापि वक्ते ॥ ५५॥ 

तस्या इति | वन्ये पथि कान्तार॒मार्गे प्रियतमेन भत्रों श्रीरामेण सह ज्जन्ला 

 गच्छन्द्यास्तस्था विदेहदुहितुर्वैंदेह्या: पदयोश्वरणयोनेसेघु लाक्षां विनापिं। अछक्तकद्रव्या- 
सांवेष्पीत्य्थः । 'प्रथग्विना-” इत्यादिना द्वितीया । अरुणिमा लौहितल्यमम् । “वर्णदढा- 
दिभ्यः ष्यश्व” इति चकारादिमिनिच् । सहसा शीघ्र वभूव आदुवेभूव। पह्वकोमललाचर- 

णनखेष्वारुण्यमरण्यसंचारेणाविरभूदित्यर्थ: । वक्रे मुखे तु कदापि' कदाचिद॒पि वैवण्य 
कान्तिहैन्यं नाविरभवन्न श्रादुरभूत् । पूर्ववदेव वक्रमशोभतेल्यर्थ: । प्रियतमसाहचर्यो - - 
दिति भावः । तद्दचनं तु किसंपि न श्रुतमिति वाक्यशेष: । अन्न लाक्षारूपकारणं विना- 
प्यरुणिमारूपकार्योत्पत्तिकथनाद्विभावनारुंकारः । तथा कान्तारसंचाररूपकारणसद्धा- 

 वेडपि वैवण्येरूपकायोनुत्पत्तिकथनाद्विशेषोक्तिरित्यनयोः परस्परनैरपेक्ष्यात्संस्ष्टिः स्पष्टा। 
वसन्ततिलकाशत्तम् ॥ 

सीतापतेः किसलयेः परिकल्प्य तल््पं 
_ संचाये सक्त्वद्सनाय निशासु दृष्टिय । 

धन्वी तद्ड्भिभजनादिव पण्यरूभ्या- 

दुखप्न एंव वनवस्मैनि रक्ष्मणोडभूत्ू ॥ ५६ ॥ 

' सीतेति | धन्वी घनुधरः । ब्रीह्यादित्वादिनि: । लक्ष्मणो वनवत्मैनि कान्तारेमार्गे 
निशा रात्रिष्ठु सीतापतेः । सीतासमेतस्थ श्रीरामस्थेत्यरथ:। किसलयेः पह॒वैस्तल्पं श्यां . 
प्रिकल्प्य निमाय | सुखशयनाथमिति भाव: । तथा सत्त्तद्मनाय। दुश्टजन्तून्दम यितु सि- 
त्थः ।- सत्त्मसञ्री तु जन्तुष॒” इत्यमरः । दृष्टि संचाय दिश्षु प्रसाय॑। पुण्यल्भ्यात्पुण्ये- 
प्ेतोपवासादिसुक्ृृतविशेषैलेस्यात्माप्यात्तदड्षिभजनात्तस्य श्रीरामस्याद्निभजनाचरणसे- 
चाया इवेति हेतूत्पेज्ञा । अखप्रो निर्निंद्र:। जागरूक एवेति यावत्। देवश्वेति गंम्यते! 
एवकार: क्षणमात्रनिद्वासंबन्धसपि व्यवच्छिनत्ति । अभूजातः । महात्मनस्तत्नभवतः 
ओऔररामस्य पादसेवाया देवभूयग्रापकलादिति सावः। अखप्र इत्यनत्र अभिधायाः प्र- 

च० रा० १३ 



१४६ चम्पूरामायणम् । 

स्तुतैकगोचरलादेव विषयशब्दशक्तिमूलो ध्वनि: । स चोत्प्रेक्षानिवोहकत्वाद्ाच्यसि- 

द्धयह्नम् 0 

एवं सुमन्ननिवेद्तिपत्रच रित्रश्चव रमागिरिशिखरजषि निगमवपुषि ज्यो- 

तिषि हृदयलग्रशोकशल्यां कोसल्यां समाश्वास्य नरपतिरित्थमकथयत्त् । 

एवमिति । एवमुक्तरीद्या सुमनत्रेण निवेदितं विज्ञापितं पुत्नयों रामलक्ष्मणयो- 
श्वरित्रं व्यापारो यस्य स तथोक्तः । सुमन्भ्मुखादाकार्णतपुत्रलुषाशत्तान्त इलर्थः । नर- 
पतिदृशरथो निगमवपुषि त्रयीतनी ज्योतिषि सूर्ये चरभगिरिशिखरजुष्यस्ताचलकूट- 
भाजि । अखंगते सतीत्यर्थ:। हृदयलमं शोक एवं शल्य शह्ड[र्यस्थास्ताम् । दुरन्तशोका- 
क्ान्तान्तःकरणामित्यथः । कौसल्यां समाश्वास्य तत्कालोचितैवेचनैरुपलाल्येत्थं वढय- 
माणरीत्याकधथयदवोचत ॥ 

तत्थकारमेवाह -- 

परा खछ सरयरोधसि विविधतरुनिवहपिहितादिविस्पती सुगयास्प्र- 

हुया कमपि समयमगमसम् । 

पुरेति | पुरा पूर्वकाले । खलशब्दो वाक्यालंकारे । विविधतरुनिवहेन नानाविधव- 
क्षसंदोहेन पिहितदिवस्पतों छाद्तिसूर्य । सूयेतेजसो 5प्यनवकाशग्रद इति तरूणां सा- 
ज्द्रल्लातिशयोक्ति: । सरयूरोधसि सरयूनदीतीरें स्ृगयास्प्रहयाखेटकेच्छया कमपि स- 
मयम् । कर्स्मिश्वित्काल इत्मथे: । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद्ः” इत्यमरः। 
“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इत्ति द्वितीया । अगममगच्छम् ॥ 

ततः किमत आह--- 

तत्र। 

तज्नेति । तत्र सरयूरोधसि 0 

तोयादानसदानपृष्करगजश्नान्त्ा तपसवी मया 
विद्धः कमश्वन शब्दवेधनविदा पाथः सरय्वां हरन । 

तोयेति । तोयादानेनोदकग्रहणेन सनादं सृंहितं पुष्करं छुण्डाओ यस्य स तथोष्तो 
यो गजः स इति श्रान्ता अ्रमेण । (ुष्करं करिहस्ताग्रे वायभाण्डमुखे जले” इत्यमरः। 

: आज्दवेधनविदा शब्दालुसारेण । रक्ष्यसंप्रहाराभिज्ञेनेत्यर्थ:। मया सरण्वां नद्यां पाथ उद्- 
कम् । कवन्धमुदर्क पाथ: इस्मरः । हरन्पित्र्थ कमण्डलुना सशब्दं संगृहन्कश्वन त- 
पस्ी मुनिपुत्रः शरेण विद्धः संप्रहतः ॥ 

| 

१, आश्वास्थ! इति पाठः, २, विवस्वति वेतस्वति” इति पाठ:, ३, निदान! इति 

पाठः, ४. 'सरस्वा हरन” इति पाठ: 



अयोध्यांकाण्डमं । १४७. 

: ततं; किमते आह-- 

तत्पिन्नो जरदं॑न्धयोरनुम्गाति कते चिंति चिन्व॒तो 

शापो मय्यपतद्भवानपि खुतप्रेम्णा प्रणश्येदिति ॥ ५७ ॥ 

तदि्ति | जरन्तौ जराजीणों तौ च तौ अन्बी च तयो: । जराजीर्णों जरत्रपि” 
इत्मर: । विशेषणयोरपि मिथोविशेषणविशेष्यभावविवक्षायाम् 'विशेषणं विशे-' 
प्येण बहुलम? इति समासः । अत एवाजुस्त॒तिं पुत्रमचुरुत्म मरणं कतु चितिमभिदी- 
पकाष्ठसंचर्य चिन्वतोः आर्थयतोः । न चात्रात्मघातदोषः । “अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्र- 

स्थस््जीयेतः । भ्ग्वमिजलसंपातैमेरणं ग्रविधीयते ॥” इति स्मंरणात् | तस्य तप- 

खिनः पिन्नोमीतापिन्नो: । पिता मात्रा” इस्मेकशेष:। शापो मय्यपंतत्पपात | अगर्जिता- 
शनिवदिति भाव: । किमिति । भवांस्खमपि सुतग्रेम्णा पुत्रल्लेहेन अणरंयेन्म्रियादिति 
'शेषे ्रथमः? इति अथर्म: । शार्दूलविकीडितं इत्तम् ॥ 

शरविद्धस्तपखी कि जात इत्यत आह--- 

अहं वेश्यस्य झद्रायां जातस्तस्मान्न संभवेत् । 
ब्रह्महत्येत्ति मामुक्लवा खगेतो दुर्गतो मुनि: ॥ ५८ ॥ 

अहमिति । अहं वैश्यस्थ वणिजः शूद्रायां शूद्रजातीयाइनायाम | 'शूद्रां तजाति- 
रहना? इत्यमरः । 'शूद्रा चामहत्पू्वों जाति:ः इत्युक्तत्वान ढीपू। जात: करण: । न 

तावंहैश्यो5प्यस्मीत्यथें: । वैश्यात्करण: शूद्रायाम! इति याज्ञवल्क्यः । शद्गाविशोस्तु 
' करण: इत्यमरश्व । तस्मात्कारणाह्ह्महत्या न॑ संभवेत् । कुतो ब्रह्महत्येतिं भावः ॥ 
इति मां भ्रेत्युवंत्रा दुगेतः शरसंग्रहारदुरवस्थाकान्तो मुनिः संगत: खलोक गतंः । 
खरव्ययं खर्गनाकत्रिद्विन्विद्शालया:? इत्यमंरः। तथा च श्रीरामायंणे--त्रह्मह त्या- 
कृतं पांप॑ हृद्यादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥ झ॒द्रायांमरिमि 

वैश्येन जातो जानपदाधिप 0? इति ॥ 

तद्वहय बश्य एवास्मि मतद्योरिति स्वतिपथगतराम एवं विरराम। 
तदि्ति | तत्तस्मान्मुनिशापकारणादवर्य॑ निश्चितं स्॒त्योरन्तकेस्य वेइ्यो वश गत 

एवास्मि। नात्र संदेह इत्येवकाराथ: । इत्युक्लेति शेषः । स्घृतिपथगत: स्मरणगोचरो 
रामो यस्य स तथोक्तः सन्नेव । राममनुशोचन्नेवेत्यर्थ:। विर॒राम निर्चचनो5भूत् । कण्ठ- 
गतग्राणो5भूदित्यथ: । व्याइपरिभ्यो रमः? इति पंरस्मैपदम् ॥ 

... मुनिशापकहतोस्पत्तिविपत्तिनिष्प्रतिक्रिया । 
ततो द्शरथायाश दिदेश दुशर्मी दाम || ५९ ॥ 

“चिता” इति पाठ:. २. “नरपतिः श्रुतिमार्गगत' इति पाठः. ३. एतद्नन्तरम् 
कि चहुना' इति कचित्. 



१७८ चम्पूरामायणम् । - 

मुनीति । ततो विरामानन्तरं मुनिशापेनोक्तरूपेण ऋृतोत्पत्तियैस्थाः सा -तथोक्ता। 
सुनिशापजनितेल्यर्थ: । निष्प्रतिक्रिया ग्तिक्रियारहिता | उपायान्तररपरिहार्येल्र्थ: । 
विपत्तिरापत् । दशरथाय । दशानां पूरणी दशमी । “तस्पे पूरणे डट? इति डट् । 
“नान्तादसंख्यादेमट्ः इति.डटो मंडागमः । 'टिड्रांणजू-? इत्यादिना डीप। तां दशमी दर्शां 
मरणावस्थां दिदेश दत्तवती। अमोघमुनिशापालुसारेगैवाय॑ ममारेत्यथः | मन्मथावस्था- 
खस्था दशमल्ादित्थं निर्देश: । तदुक्तम--इड्मनःसज्ञसंकल्पो. जागर: कृशता- 

रतिः । ददील्वागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनज्ञदशा दश ॥” इति दशरूपके ॥ - 

नाक्रान्तस्मिदिवः परे! सुमनसां कान््ता न बन्दीकृता 
'. न्ञाकीर्ण पुरुह्नंेतशासनघरेः साकेतबाह्याज्ञणम्॥. -+ +« 

नादिष्टा: सचिवाश्व॒ भूतलूपरित्राणाय यद्यप्यसो 8 
नाक शोकवबशादगाइशरथो नासथां वहन्वाहन ॥ ६० ॥॥ 

नेति । अन्न यद्यपीति पद सर्वत्नाज्ववध्यते । यद्यपि विचार्यमार्श़ परैः आसन्नुभि- 
ब्लिदिवः खर्गा नाकानतो नास्कन्दितः | तथा यद्यपि. सुमनसां देवीनाम्। 'खुमनाः पु- 
धघ्पमालत्यो ज्रीःदेववुधयो: पुमान” इति वैजयन्ती । कान््ता न /वन्दीकृता नोपगण- 
हीताः: । शन्नभिरिति शेष:। 'अग्रहोपग्रही बन्दाम? इत्यमरः। तथा पा 
धरैरिन्द्राज्ञाकरैंदूते: साकेतवाह्माइ्नणमयो ध्यापुरवहिश्चत्वरम् । 'स्थात्सई 'त्मयोध्याग्रांम 
इत्यमरं: | नाकीर्ण न संकीणम् । इन्द्राज्ञया निजांह्ननाथथमागतैर्देवदूर्तैन# कुलमित्यर्थ:। 
तथा यद्यपि भूतंलपरित्राणाय भूमण्डलसंरक्षणार्थ सचिवा मन्त्रिणो नादिश्य नांज्ञप्ताः। - 
राज्ञो देशान्तरगमने भूभारस्य सचिवेधु निक्षिप्यलादिति भावः । तथापीति शेपः.। 

असो दशरंथः शोकवशात्पुत्रविरह॒जनितशोकायत्तत्वाद्भधेतोी: । वश आयउचत्ततायां च?' 
इत्यमरः । वाहने रथ आस्थामादरं न वहन्नण्हनेव | वाहनं विहायैवेत्यथ: । नाक॑ 
खर्गम् । “आकाश त्रिदिवे नाकः” इत्यमरः । अगात्प्राप । पूर्वे त्रिदिवस्य पराक्रमादि- 
निमित्तसंभवे तत्र गच्छति । इदानीं तु ॒तादड्रिमित्ताभावे5पि तत्नागांदित्याश्वंये- 
मिल्यथें: । अत एवं विभावनालंकारः । पुत्रशोकातुरतया स्थूलशरीरं विहाय . सूक्ष्म- 
जरीरेण खलेोंक॑ जगामेति तात्पयम् | शादूलछूविकीडितं ब्त्तम् ॥ 

अथ दशरथप्रशंसामांसलेः कैकेयीनिन्दाकन्दुलिते रामगुणकीतन- 

गुणितेरवरोधवधूजनपरिदेवनारवेमुखरितेषु दिड्यु खेषु । | 
अथेति । अथ राज्ञः खलाकगमनानन्तरं दशरथस्य प्रशंसया महाराजो5यं सत्य- 

संघ: खलंक गत इलायुपशल्लोकेन मांसलैः अचुरेः । तद्धविष्टरित्यर्थ:। सिध्मादिल्ा- 

न्मत्र्थीयों लच्प्रयय: । कैकेय्या निन््दया पापिष्ठयानया रामे ग्रव्राजिते तद्विरहशो« 

१. नाक्रान्तं त्रिदिवम! इति पाठः. २. िगुणिते: इति पाठ: हे ! न 



अयोध्याकाण्डम् ।* १४९ 

कांतुरो राजा काल्ूधर्म गंत इत्यादि गहँणेन :कंन्देंलिंतैः समुंद्धूंते- रामस्थ - ग्रुणकीरतनेन 

शुर्वाज्ञापरतंत्अः सतद्यधर्मपरायणोष्यं झुनित्रतचारी वन गत. इत्याद्सिद्लुणवर्णनेन भु- 
णिंतैरांवतितैरंवरोधवधूजनपरिदेवनारबैरन्तःपुरस्नी जनविलापानन्देर्दिष्युखेषु _हंरिंदुत्त- 
रांलेंषु । वदनेशु चेति गम्यते । मुखरितेषु वाचालितेषु । ग्रतिध्वनितेष्ु सत्सितल्यथ: ॥ 

* ततः के जातमिद्यत आह--- 

अभद्राजकम्लानसद्ण गगनाजुणम्। 

आलोक्येव तदा शान्तमहेष॑ च महीतलरमू ॥ ६द१॥ 

अभूदिति । तदा तस्मिन्समये । न वियते सजा चन्द्रो यस्य स तथोक्त: । कृष्ण- 

पक्षंरात्रिलाचन्द्ररहित इत्यर्थ: । शषिकः कप्प्र्ययः । अत एव म्लानंस्तेजोहीन 
सद्वणो “नक्षत्रमण्डल यस्य तत्तथोक्ते गगनाहर्ण नभःस्थलूमालोक्य टट्रेवेत्युट्मेक्षा 

. अशेषं झत्ल॑ महीतलूं भूमण्डलं च । अराजको दशरथ्ररहितः । अत एवं म्लानः स< 
हंणः साधुजननिवहो यस्य तत्तथोक्त सच्छान्तं स्तुमितमभूत् । वा दान्त- इत्यादिना: 
निपातः । चन्द्रराहित्येन गगनं यथा तेजोहीननक्षत्रकं -भवति, तथा दरदरंथमहाराज- 

राहित्येन भूतलमपि खिन्नसाधुजनमभूदित्यथः । 'राजा अभी नपे चन्दरे क्षत्रे क्षत्रिय- 
शक्रयो:” इति विश्वः । 'सन्सत्ये विदुषि श्रेष्ठ साधों भंवति च त्रिषु । सत्क्रीबम्॒क्षे' इति 
नानाथरलमालायाम् । अन्नोट्क्षाल्लेषयो: सापेक्षच्वात्संकरः ॥ 

ततः प्रभाते वसिष्ठवचसां संचिवाः तेलद्रोण्यां निश्षिप्य क्षितिपते- 
स्जुं क्षिप्रमेव भरतमंकथितद्शरथकंथा एव आनयतेंति दूतान्केकयेषु प्रे- 
घषयासासु: ।  +. . ! 

तंत इाते । ततः परिदेवनानन्तरं प्रभाते प्रातःकाले सचिवा :सन्ह्रिणः । 'मत्री 

धीसंचिवो5माल्य: इत्समरः । वसिष्ठस्य वचसा भरतागंमनपर्यन्तमेतच्छरीरं रक्षन्लिति 
_ नियोगवेचनेन क्षितिपतेः परेतस्य दशरथस्य तनुं कलेवर॑ तैलद्रोण्यां तैलपूरितकाष्ठाम्बु 
चवाहिन्यां निक्षिप्य । उच्छूनल्वादिना वैरूप्याभावार्थमिति भावः । “ह्ोणी काष्ठाम्बुत्रा- 
हिनी' इत्यमरः | अकथितदशरथकथा अनिवेदि्तिदशरथदइत्तोन्ता: संन््त.एवं । अन्यथा ' 
कारयविधातापत्तेरिति भावः । भरत -क्षिप्रमविरम्बितमेवानयत- प्रापयतेति.4 आ+* ' 
दिश्येति शेषः । दूतान्संदेशहारिण: केकयेषु देशेषु श्रेषयामासुः प्रहितवन्तः । 'स्थात्सं- . 
देशहरो. दूंत:” इत्यमरः ॥ ५ कर ला 

ते5पि.. जितपवनजवन्रवीजिसंकोचितपथास्तुरंगपतिपुरे- दुंःखप्नदूय- 
मानसानसं भरतमभिवन्य गुरुनियोगं व्यजिंज्ञपन | 
. १. 'सचिवाः इति नास्ति. कचित्, २६- 'नश्यति निक्षिप्य क्षिप्रमेव” इति पाठः. 
३. 'कथमेव” इति पाठः. ४. 'यवनहय” इति पाठः. ५. “दुःखग्नदूयमान” इति पाठः- 

“निदेशम* इति पाठ "02 ०० 



१२५० चुम्पूरामायणम् |. 

तेडपीति | तेडपि दूताश्व जितपवनाः पवनाधिकवेगा जबना, जवशीलाश । 'जु- 
चक्रम्य-? इत्यादिना युचू। ये वाजिनो 5श्वास्ते: संकोचितः संकोच॑-प्रापित इब पन्था. येषां 
से तथोक्ता:- सन््तः । ताहगश्ववेगवश्ञात्संकुचिततया प्रतीयमानमार्गदेध्यी इत्यर्थः । तुर- 
गपतेरश्वपते: केकयस्य. पुरे पद्रणे दुःखप्तेन. खपितुदुरवस्थाशंसिस्वप्रेन दूयमानं-प:. 

'रितप्यमानं मानस यस्य तं ताहशं भरतमभिवन्द नमस्कृल्य' गुरोवेसिष्टस्थ, नियोगं 
शीघ्रमागन्तव्यमित्येवंरूपामाज्ञां व्यजिज्ञपन्विज्ञापयामासुः ॥ 

० ८ पर है दिनेर श्र 

सो<यं मातामहेन युधाजिता चाज्ञज्ञातः कतिपयेरेव निमित्त- 

संपातेन सातइु४ साकेतमाससाद । 
सो5यमिति । सोडययं मरतो मातामहेन मातुः पिन्ना केकयेन युधाजिता मातुलेन 

चालनुज्ञातः कतिपयेरेव दिनेः कैश्विदेवाहोमि: । माठुझुगृहनिर्गमनदिनमारभ्या- 
इसे. दिन इत्यथ:। तथा रामायणे---.अद्य में सप्तमी रात्रिश्युतस्थोर्यकवेश्मन:” इति के- 
केयीं प्रति भरतवचनम् । अनिमित्तसंपातेन दुर्निमित्तपरम्परया सातइूः सभयसं- 

अमः सन्साकेतमयोध्यामाससाद आप ॥ 

अतिचकितमतिः पुरेव पश्य- 
* पौरवगेम् न्पुरमयथापुरचारपे । 

न््यविशत भरतः परीतदूतः 
पिलृभवन पितृकाननादनूनम् ॥ ६२ ॥ 

अतीति । परीतदूतः परिवेधितदूतो भरतः | पुरा भावमनतिक्रम्य यथापुरं 

यथापूर्मम्। यथार्थेडव्ययीभाव:। 'स नपुंसकम? इति नपुंसकल्मम्। 'हस्वो नपुंसके प्रातिप- 
द्किस्य” इति हखलम। तन्न भवतीतद्ययथापुरम् । ततश्वारशब्देन 'सुप्सुपा-? इति 

समासः । अयथापुरशथ्चारप्रचारः परिपाटी यस्थ स तथोक्त: । पौराणां चार आचारः 
अबृत्तियंस्य तस्मिन्स: तथोक्तम् । श्रीरामवनवासराजविपत्तिभ्यां विषण्णजनसंकुरुमि- 

स्यर्थ: | पुरमयोध्यां पुरा निकट एवं परयन्नवलोकयन् । 'स्पात्मवन्धे चिरातीते निक- 

टागामिके पुरा” इसमरः । अत एवातिचकितमतिरत्यन्तभयसंश्रान्तान्तःकरणः सन् । 
'पिठकाननाच्छुशानादनूनमन्यूनं भूताकोशभूयिष्टल्वात्तत्तल्पम्। पितुर्देशरथर्य भवन 
गृह न््यविशत भ्रविष्चवान् । श्मशान स्यात्पितृवनम्” इत्यमरः । पुष्पितांग्राइत्तम् । 

“अयुजि नयुगरेफतों यकारो युजि च नजौ जरगाश्व पुष्पिताआ” इति लक्षणात् ॥ - 

स पितरमनवेक्ष्य तत्र मातुः 
सद्नगतः प्रणिपय तामप्रच्छत् । 

१, अतिनिमित्तसमूतसातइ:” इति पाठः, २. 'पिठभवने पितृकाननादनूने” इति पाठ: 



अयोध्याकाण्डम् । १५१ 

क न मम गतवान्पितेति सैषा 
परुषतरं भरताय: वाचमूचे ॥ देऱे ॥ 

' ख इति ।स भरतस्तन्न भवने पितरं दशरथमनवेक्ष्याट्श मातुः कैकेय्याः स- 

दनगतो गृह प्रविष्टः सन् ताँ:सातर॑ प्रणिपल गुरुजनाद्रतत्परल्ान्नमस्कृद्य मम पिता 

दशरथ: छ नु कुन्न गतवानिल्यएृच्छत्पष्टवान । अथ संषा फेकया भरताय । भरत प्र- 

तील्यर्थः । 'क्रियाम्रहणमपि कर्तव्यम? इति संप्रदानलाचतुर्थी । परुषतरमत्यन्तकर्ण- 

कठोर यथा: तथा वाचमूच उक्तवती । इत्तं पूर्ववत् ॥. 
तत्प्रकारमेवाह--- ह 

. बनचर इव साक॑ मैथिलीलक्ष्मणाभ्याँ 
पितृविधिममिरोडूं प्रस्थितों रामभद्गरः । 

तदन- तब पिताभत्काछधमोनयात- 

समनभव यथेच्छ निश्सपत्नां धरिन्रीम ॥ ६४ ॥ 

चनचर इति.। रामभद्रो मैथिलीलक्ष्मणाम्यां. साक॑ पिठ॒विधि पिठनियोगममिरों- 
द्भमनुवर्तितुं वनचरो मुनिरिव ग्रस्थितो गतः । मुनिवेषधारी सन् ल॑ गच्छेति पिन्ना- 
ज्ञप्त: सन् अरण्यं गत इत्यथः | तदनु तदनन्तरमसौ तव पिता द्शरथः कालूथर्म म- 
रणमनुयातोञ्नुगतः । मत इत्यर्थः । 'स्थात्पश्नता काल़घर्म:' इत्यादि पर्यायेष्वमर:.। 
अतस्ल्व॑ निःसपल्लां निष्कण्टकां धरित्रीं यथेच्छं खच्छन्द्सनुभव ॥ परिपालयेत्यथः ३ 
मालिनीशत्तम् ॥ 

मसयूरीव महानागं केकया केकयातजा । 
भारता भरतं चक्रें परिक्तुभितमानसम् ॥ ६५ ॥॥ 

सयूरीति । केक्यात्मजा कैकेयी भारत्या उक्तरूपया वाचा भरतम् । मयूरी व- 
हिंणी । जातेरल्लीविषयादयोपधात्? इत्ति झीष् । केकया खवाण्या । 'किका वाणी से- 
यूरस्प इत्यमर:, ।. महानागं महाभुजनज्नमिव परिक्षुभितमानसे छक्षुब्घहृद्य चक्रे । 'म- 

यूरो वहिंणो वहीं नीलकण्ठो भुजब्ञभुक! इत्यमिधानात् । मयूर्यास्तद्विरोधिल्रादिंति 
भाव: । पूर्णोपसार्ुकारः ॥ 

तदनु भरतश्विरतरं विरूप्य विदुप्यमानविवेकः केकेयीमकथयत् । 
तदन्विति । तदजु कैकेयीवंचनानन्तरं भरतश्रिरतरं बहुकारं विलप्य । .पितृ- 

आजुर्देशेन परिदेवनं कृख्ते्यथः । विल॒प्यमानो छोपं भ्राप्रुवन्विविको यस्त्भस तथोक्त॑ः । 
पितृमरणभआातृप्रत्रजंनश्रवणलछप्तबुद्धिस्फुरणतया कर्तव्याकर्तव्यविचारविधुर इत्र: | 
कैकेयीसकथयदवोचत् ॥ 

ह है अनुकूल: इति पाठ: 



श्ष्र चस्पूरामायंणम। 

तदेव विश्णोति-- ३ ० जज 
परिणतिपरुषांणां: पाप्मनां.-संनिपाता- 

: :“ज्ञ हिं भवसि चत्णा सा. लमस्माकमम्बा -। 
तद्ह तनयव॒त्य: संरूपिष्यन्ति काम - 

 - अतिपुटरचिताततेस्तां सविन्नीमकीर्तेः ॥ ६६॥ 
परिणत्ीति । हे कैकेयि, ..परिणतिपरुषाणां पर्यन्तदुदेशानुसंधायकानां पाप्म- 

नाम्रेवंविधपापानाम । “अख्री पढ़ूँ पुमान्पाप्मा? इल्ममरः । संनिपातात्सब्वाद्धेतो: । सा 
तथाभूता ले चतुणों श्रीरामादीनामस्मार्क अम्बा माता न भवसि हि न जायसे खल । 
इंहक पापिष्ठा लमस्माक्रसम्बा, भवितुं 'नाईँसीलर्थ: । तत्तस्मात्कारणात् । इहास्समिं- 

छोके तनयवत्य: पुत्रवत्यः स्लियः । तथाभूतानामेव परिजानसंभवादिति भावः । ता 
श्रुतिपुठयो: श्रोत्रगोलकयो रचिंता विहितातिं: पीडा यया सा तथोक्ता । तस्याः श्रो- 
तृणामर्सन्तखेद्रकारिण्या इत्यथ: । अकीर्तेदुष्कीतें: . सविन्रीमम्बां काममझन्तं संल- 

पिष्यन्ति | पापाचारेय॑ किंमेतंद्क्ृ्ममकरोत्। यतो दुनिवारापकी तिमूलमभूदिल्न्योन्य- 
संभाष॑ण करिष्यन्तीतद्यथः । 'संछापो भाषणं मिथः? इत्यमरः | संभावितस्थ -चाकी- 
तिंमेरणादतिरिच्यते” इति भगवद्बचनादिति भावः ।.अन्न कैकेग्या निजमातृत्नमपह्ु- 
त्याकीतिमाढलस्थारोपादपहवभेदः .। एतदादिक्लीकचतुश्यं मालिनीबृत्तम् ॥ 

तंदेनु तन्मुंखांदाकृष्दृष्टिरनुजमिद्मवादीतू । 
तदन्विति | तदह्ल॒ तदनन्तरं तन्मुखात्कैकैयीवदनादाकृशपसारिता इृष्टियस्य 

स॑ तथोक्त: । इंदगपकारकारिण्या मुख किमंवलोकनीयमिति जुग॒ुप्सया तदपनीत- 
चक्ष: सन्निद्यर्थ: । अजुर्ज शन्नुन्नं भ्तीदं वंचनमवादीदवोचत: ॥ 

तद्व विद्वणोति-- 

अविरलमिनवंशं दग्धमाश्रिय ताप॑ 

- जनमनसि किरन्तां हनत सत्यां भवतद्याम् । 
 अनुसवनसपापदेचता पृज्यमाना | 

.... : वहति कथमिदानीमाश्रयाशासिधानम् ॥ ६७ ॥ 

-अविरकूमिति । भातीति भवद्यां-पूज्यायाम् । भाते्डबतुः इत्यौणादिको डबतु- 
अस्ययः। डगितश्र' इति छीपू। सत्यां साध्व्याम् | अस्यां कैकेय्यामिति सोहुण्ठनोक्तिः । 

“सती: साथ्वी पतित्रता? इल्यंमरः | अविरज़म् । सान्द्रदद्ध मिति यावत् | “अविकलप! इति 
पाठे बैकल्यरहितम् । अक्षतमित्यथः । इनवंझं सूर्यवेशं चेणुवन च-गम्यते । दरघुं- ना- 

१. “अविकलूम” इंति पाठ: 



अग्नोध्याकाण्डम् । . ह . शृ५ष३ 

शयितुं भस्मीकतु च । आश्रितद्याधिष्ठाय । जनानां मनसि हृदये -तापं- संतापमौष्ण्यं च 

किरन्त्यां विक्षिपन्त्याम् । प्रवतेयन्त्याँ सतद्यामित्यथ: | वंशविनांशकारिण्यास्तस्था: सब- 

नमनःसंतापहेतुत्वादिति भावः । सवनेष्वनुसवनम् । ग्रातराद्सिवनत्रये5पील्यथः । - 

विभत्तयर्थेडव्ययीभावः । अपापैः सुकृतिभियजमानः पूज्यमांना देवता #पावक इत्यथः। 

इदानीमस्मिन्ननसर आश्रय काष्ठगुल्मादिकसश्नातीद्याश्रय्ाशः - .-.स इत्यमिधानं ना- 
मधेयं कथं वहति प्राप्रोति । न वोढव्यमिल्यर्थ: । स॒ति प्रति ॥ पक्षे खग्नतिष्ठाया अ- 

निर्वाइलादिति भावः । “आश्रयाशो वहद्भानुः कृशानुः पावको 5नलः” इत्यमरः । हँन्त 

अग्रच्युतास्मद्ंशरथेयं ग्च्युति संपादितवतीति खेद इत्यथे:। अन्नोपमेयस्याधिक्यकथना- 
पेक्षयोपमानस्थ पावकस्पाश्रयाशासिधानवहनाक्षेपात्मतीपालंकार: । “यत्रोपमानस्था- 
क्षेपः कैमर्थक्येन कथ्यते । यद्दोपमेयभावो त्र प्रतीपः स्थादलंकृतिः ॥” इतिं रक्षणात् ॥ 

पुत्रपीडनमतिदुःसहदुःखकारणमिति दशयितुमितिहासमाह-- ' - 

अविरतर्कृषितान्त॑ वत्समालोक्य घेनोः पक 
रापे समजशतानां मातुरस बभूव | . ..; - 

तदिह तनयशोक॑ संतरेदेकपत्रा 2 

कथय कथमिदानीं कोसलन्द्रस्य पत्री ॥ ६८ ॥ “' 

. अविरतेति | अविरताविच्छित्ना । मध्याहपर्यन्तमिति यावंत् |. तया कृष्यां 
कर्षणेन तान््तं ग्लानं खिन्नं वत्सम् | तनयौ | बलीवर्दावित्यथः । जातावेकबचनम् | 
खबंदयलाद्वत्सलेन निर्देशः । 'वत्सो ना कुटजे वर्ष तणके तनयादिके” इति वैजयन्ती । 

. आलोक्य दृष्ठा-। सम॑ तुल्य॑ जायन्त इति.समजाः पुत्रास्तेषां शतानां मातुः । अनेक्के- 
- पुनत्नजनन्या अपीद्यर्थ: । घेनोः ' कामधेनोः  'गगनस्थाया इति शेंष: । अद्नरमश्र 
बभूव । तनयक्केशजनितशोकवशाद्र दितवतीस्यंर्थ रोदनं चास्रमश्रु व” इत्यमरः ॥ 
ततस्तस्मात्कारणादेकः श्रीराम: पुत्नो युस्थाः सा तथोक्तिकपुन्ना- कोसलेन्द्रस्य पुत्री -- 
कोसल्या । इहास्मिछोक इदानीं - तनयशोकं पुत्रविरतह॒जनितशोकम् । अतिदुस्तर- 
समिति भाव: । कर्थ केनोपायेन संतरेत्तरितुं शक्रुयात् । न॑ केनापि संत्तरेदेवेद्यर्थ: । 
कथय ब्रह्ीति * विषादाभिनयवचनम् । चंहुपुत्नसंपन्नापि स्वकोकनिवासिन्यपिं कामधे- 

नुरपि साक्षादनात्मजस्थापि वत्सस्य छेशमसहमाना शोचितवती । एवंमूता कोसल्या 
शोचिष्यतीतिकिमु वक्तव्यमित्यथ: । तथा श्रीरामायणम---यस्यथाः पुत्रसहस्ताणि सापि 
शोचति कामधघुक् । कि पुनंयों विना राम॑ कौसल्या वर्तयिष्यति ॥ एकपुत्रा च साध्वी 
चे विवत्सेयं त्वया कृता ॥! इति । अन्न कामधेन्वपेक्षयासाराया: कौसल्यायाः शोकर्स- 
तारणाशक्तत्वस्थ केमुञन्यायेन कंथित॒त्वादथोपत्तिरलंकारः । 'एकस्र वस्तुनों भावा+ 
अन्न वस्त्वन्यथा पतेत् । केम्न॒ुश्नन्यायतः सा. स्थांदथोपत्तिरलंक्रिया ॥* इति लक्षणाव ॥ 

/ १ तिषितातेम? इत्ति पाठ:, २. “तनुज' इंत्ति पाठ 



१५४ चस्प्रामायणम् । 

 अपिवंदियमसंन्त्रे काल्योगान्नरेन्द्रे.. 
वरयुगरंसनाभ्यां प्राणवायुं तदीयम् । 

अपनगरममष्या वतेन यक्तरूप 
.. पितृवनवसुमत्यां क्रापि वल्मीकवल्याम् ॥ ६९ ॥ 

अपिवदिति । इय॑ कैकेयी भ्रुजगी च अ्तीयते ! नरेन्द्रे राज्ि दशरथे विषवैये 
च । 'नरेन्द्रो घार्तिके राज्षि विषवेदे च कथ्यते” इति विश्व: । कालयोगात्काल्वशात् । न 

विद्रते मन्न॒ उपायचिन्तनं॑ भुजगस्तम्भनमन्त्रश्च यस्य तस्मिन्नमच््रे । पूर्व मन्त्र 
संपन्नत्वेषपि कालवशात्तद्विहीने सतीत्यर्थ: | वरयुगमेव रसने ताभ्यां तदीय॑ नरेन््द्रे- 
संवन्धिनम् । ल्यदादीनि च? इति संज्ञायां बद्धाच्छः” इति छम्रत्ययः । प्राणवायुम- 
पिवत्पीतवत्ती । वरयुगापदेशेन नरेन्द्र निहंतवतीद्यथः । पाप्राध्मा-! इत्यादिना 
पिवादेश: । अतो<मुष्याः कैकेय्या: । नगरादपरूत्यापनगरम् । अयोध्यानगरं बज- 
चितल्वे्यथं: । '“अपपरिवहिरंश्रवः पश्चम्याः इत्यव्ययीभावसमासः । “अव्ययी- 
भावश्व” इति नपुंसकत्वम् । वल्मीकवत्यां भुजगीनिवासोचितवामरूरुप्रचुरायाम् ॥ 

“ववामहरुश्व नाकुश्च वल्मीकं पुंनपुंसकम” इत्यमरः । क्वापि केस्थांचित्पिट्वनवसुमत्यां 
इमशानभुवि वर्तेनमवस्थानं युक्तरूपं प्राशस्ल्येन युक्तम् । 'अशंसायां रूपए! । ईदक्क्र- 
संमांचारेयं नगरान्निवोसनीयेत्यथः । अन्न बरयुगे रसनालरूपणात्कैकेय्या भुजगीलप्र- 
तीतेः छैपसंकीणेंकदेशर्वात सावयवरूपकम् । यथा पूर्ववाक्यार्थसओोत्तरवाक्याथ प्रति- 
इंतुलत्ाद्माक्यार्थहेतुक काव्यलिड्नमित्यनयोरज्ञाज्ञिभावेन संकरः ॥ 

एपा निकृष्टमतिरासगुणोचितेषु 

वंशेषु सत्सु बहुधा पिशिताशनानाम् । 
माकन्द्शालिनि वे विषवेद्धरीव 

हा हन्त केकयकुले कथमाविरासीत् ॥ ७० ॥ 
एपेति। निकृष्मतिनीचबुद्धिरेपा कैकेयी आत्मगुणोचितेषु निजदुर्गुणानुग्रणेषु पिशि- 

ताशनानां राक्षसानां वेशेषु बहुधा बहुप्रकारेण सत्सु विय्मानेषु सत्सु । माकन्देश्वृतशृक्षेः 
शालते5भीक्ष्णमिति माकन्द्शालिनि । “बहुलमाभीद्ष्ण्ये! इति णिनिः । तस्मिन्वने उ 
दाने विपवक्करी विपमज़्रीव । वह़री मज़्री समा' इत्यमरः । केकयस्थ राक्षः कुलें । 
सकललोकाध्ये महाराजवंश इल्यर्थ: | कर्थ कुत आविरासीदुद्तिभूत् । ताइझ- 

हाराजकछुलेडस्था उत्पत्तिरज्ुुवितेत्यथ: । उपमालंकारः । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

. जननीतिविहीना में जननीति स धमवित्त्। 

निरयानिरयाद्वीरों निरयादिव सानुजः ॥ ७१ ॥ 
जननीतीति ।॥ वीरो देवयदानादिषु वीयैशांली पर्मविद्धर्मेज्:ः स भरतो 



अयोध्याकाण्डम.। श्षण 

मे मम जननी माता जनानां नीता मयोदया विहीनेति । उक्त्वेति शेष: । सानुज: । 

सशत्नप्त: सन्तित्मथः । निरयात् । रलयोरमेंदान्रिल्यात् । कैकेयीगशहानिरया- 

नरकादिव । 'स्थान्नारकस्ठु नरको निरयो दुर्गतिः स्रियाम! इल्मरः । निरयात्रिरगातू। 
निःपूर्वादयगताविनिधातोलेड । उपमाजुग्रासयोः सेसूष्टिः ॥ 

वेन्न सामादय३ समपेतद्य पत्यश्चिताधिरोहणसभिरूषन्ती कोसल्याँ भ- 

रतः शपथशत्तेनिवाय वसिष्ठादिशेन पथा दृशरथाय संदा -यागशी- 

छाय यायजकभिप्रेतं प्रेतेकनयमकरोत् । ह 

तत्रेति । तन्न तस्सिन्समये भरतः सामरात्यः समन्त्रिवगं: सन् समुप्रेत्य .समी पसा- 
गह्य । कौसल्याया इति शेषः । पत्युमतुद्शरथस्य चिताधिरोहणमनुग॒म॒नसमिल- 
पन््ती काम्रयसानाम । आतोर्ते सुदिते हा ग्रोषिते मलिना कृशा । झते म्रियेत था 
नारी सा खी ज्ञेया पतित्रता ॥? इति स्टत्या तस्थाः पतित्रताधर्मल्लादिति भाव: । कौ- 

. सलयां शपथकृतैः । 'कृताशात्रानुगा बुद्धिर्मा भूत्तस्य कदाचत । सत्युसंधः सतां भरेष्टो 
यस्थायोंइनुमते ग्रतः ॥? इत्यादि श्रीरामायणोक्तानेकशपणैरित्यथः । निवार्य चिता- 

पधिरोहणाभिनिवेशानत्रिवेद्य । वसिष्ठेन निजकुलाजार्येण महर्षिणादिश्टेन प्रथात्त्येष्टिमा- 
गेंग सदा यागशीलाय दशरथाय यायजूको5श्वमेधादिवहुयज्ञकृता । इज्याशीले 
यायजूकः” इत्यमरः । 'यजज़पदशां यड़:” इति यजतेयेजन्तादूकग्रत्ययः । तज्स्याभिग्नेत 
मभिमतं प्रेतकृत्य॑ दहनादिग्व॒तर्सस्कारमकरोत्। 'म्तः श्रेतः परासुश्र? इति जैज़यन्ती ॥ 

ततः कि जातमिद्यत आह-- 

ताते प्रितृव्नन याते यातुं अआ्ातृवर्न तथा ॥ 
भमरतः प्राथेयामास ग्राज्जलिः प्रकृति! कृती ॥ ७२ ॥ 

तात इति । कृतमनेन कृती कुझलः । कृतकृत्य इल्यर्थ: | इशदिश्यश्व” इतीन्प्र- 
व्ययः । भरतस्ताते प्रितरि दशरथे पितृवनं इमशान॑ याते गते सतति। परलोकगामिनि स- 

तीतद्यथ: । तथा तेन ग्रकारेण ख़्यं आरातृवनम्। श्रीरामाधिष्टितं दृण्डकावनमित्यर्थ: । 
यातु गन्तुं आजलिः कृताज्ञलिः सन्। कुगतिप्रादय:” इति समासः । अकृतीरमाद्यान् । 

ा अक्वति: सहजे योनावमाले परसात्मनि” इति विश्वः । प्रार्थथामास याचितवान ॥ 
तदनन्तरबत्तान्तमाह--- 

अथ ताभ्या उामत्राकॉसल्याभ्यामन्तःपरजनेंन च साकसमननोतो 

भरता भवनसभजत | 

१. 'ततः” इति पाठः, २. 'समुपेत्य” इति नास्ति कचित्. .३. “चितारोहणम” इति 
'पाठ:, ४. 'अधिष्ठितेन! इति पाठः, ५. सदा यागशीलाय” इति नास्ति कचित्, ६. ज्े- 
तझुल्यमशेषमए इति पाठः, ७. “अथ' इति नास्ति क्चित्. ८. सह भरतः” इति पाठः- 



श्षदे 'अस्पूरामायणम् 

अधेति। मरतोज्लुनीतो वसिष्ठसमननादिभिः प्रारथितः सन् । ताभ्यां सातृलेन 
थसिद्धाम्यां कौसल्यासुमित्राभ्याम् । कैकेय्या अनादरामिभूतल्लादिति भावः । तन 

थान्तःपुरजनेनान्येन राजावरोधवधूजनेन च साक॑ भवन ग्रहमभजत अविवेश ॥ 

अथ यथाविधिविहितोध्वेदेहिक॑ गमितचत॒देशदिवसं दिवसकरकुल- 
हितेत पराहितेत नगरब्द्धः साथेममाद्याः समपेद्य सकव्स्य भरणाय 

प्राथयामासुः ह 
. अथेति । अथ शहप्रवेशानन्तरम् । विधिमनंतिक्रम्य यथाविधि यथाशाख्रम् । “य- 
धासादइये” ' इसव्ययीभावः । ऊध्वृदेहोद्भधवमीध्वदेहिक॑ परलोकक्रियाम्। म्तार्थ तद- 
हरदान त्रिषु स्थादौध्यदेद्दिकम” इल्मरः । “ऊध्वेदेहाच! इति वक्तव्याद्रकू । अनु- 

शत्तिकादेराकृतिगणल्लादुभयपदव॒द्धिः । विहितमाचरितसीध्व॑द्हिके येन त॑ तथोक्तम । 
गमिता नीताश्वतुरदेशसंख्याका दिवसा येन ते भरतम् । अमा सह वसन्तील्यमाद्या 

मन्च्िणः । “अव्ययात्त्यप” । दिवसकरकुछहितेन पुरोहितेन वसिष्ठेन तथा नमभरे पद्टणे 

ये बद्धा ज्ञानइड्धा वयोइद्धास्तेश्व साथ समुपेश्य समीपमागल्य मुकुटस्य राजचिहस्य 
कोटीरस्य भरणाय पग्रार्थयासासुयोचितवन्तः । मूधोमिपिक्तो भूला भुवं॑ परिपालये- 
त्यनुनीतवन्त इत्यथः । नन्न॒॒कक्षत्रियस्य पोडशाहानि! इति पोडशाहाशोचसद्धावा- 
त्कर्थं चतुदेशद्विसमित्युच्यत इति चेत्सत्यम् । (्षत्रियस्तु दशाहेन खकमेनिरत 
शुतिः' इत्यादि - विशेषशास्रानुसारेण दशाहेनाशीचनिदत्तो द्वादशे5हनि भ्राद्धं कृतवा- 

निति मन्तव्यम्। चतुर्दशदिवसमिति ठ वास्तवचादविरोधः । तथा च रामायणम्---ततो 
दशाहें5पि गते कृताशौचो नृपात्मज:। द्वादशे 5ह नि संग्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् ॥/तथा--- 
'ततः प्रभातसमये दिवसे5थ चतुर्देशे। समेत्य राज्यकतारों भरतं वाक्यमन्नुवन् ॥” इति। 
“ततः प्रभातसमये द्विसे5थ च्रयोदरशे। विललाप मद्दावाहुमरतः शोकमूर्छित: ॥' इति 
न्नयोदशेडहि भेरतस्थ शोकविद्वललेन ग्रसाधयितुमयुक्तलात् दिवसेडथ चतुर्देशे” 
इति श्रीरामायण उक्तम् । अन्न तु गमितचर्तुदशद्विसमिल्यनेन चतु्दशस्थाप्यहों 
गमितलातपब्चद्शे5द्वीव्यायातम् । तथा च भश्रीरामायणविरोध इति चेत्, तहिं यद्यपि 
विरोधो दुवारः, तथापि यथाकर्थ॑चिदुपान्ल्यन्यायेन चतुर्देशदिवस एवं परिणमयित- 
व्यम् | यद्वागमित इल्न्न वतमानार्थ क्तअत्यये क्रियमाणे गमितो गम्यमानः । नीय- 
भान-इति, यावत् । चतुदंशदिवसो येन तमिति चतुर्देशदिवस एवं पर्यवस्यति । 

तदा न को$पि विरोध इल्चलमतिप्रसद्वेन ॥ 

ततस्तान्निवधतः सोडय प्रयवादीत् । 
तंत इति.। ततः आथनानन्तरं निर्वेधतों सुकुटभरणार्य निर्बन्ध॑कुरवैतस्तानमभा- 

आन्यलवादीदुबाच ॥ ः 

यू, दितकरैनगरबृद्ध: इति पाठ, २, 'मुकुटासरणाय मंरतं प्रार्थथामासु:” इति पाठ. 



अयोध्याकाण्डम् । १५७ 

तदेवाह-- 
बहुमिरिह किमुक्तैस्यक्तसोमित्रित्वृत्ति- 

मुंकुटमपि वहेये युष्मदाज्ञा हि पूज्या । 
मस॒ परमवकाशः परणेशालानुकूछः 

क्चिद्पि विपुलायां नास्ति चेद्ण्डकायाम् ॥ ७३ 0॥ 

वहुभिरिति । इ्देदानीं वहुमिरनेकैरुक्तैरक्तिमि:। भावे क्तः । किम्। न किंचिद- 

पील्यरथः। व्था कालक्षेपावहल्वादिति भाव: । किंतु व्यक्ता विरुध्य सौमित्रेलेक्ष्मणस्थ इत्ति- 

बैतैनं श्रीरामकैंकर्यरूपं येन स तथोक्तः सन् । सुकुटमपि बहेय॑ धारयेयम् । राज्याधि- 

पत्ममज्जी कुयीमितद्यथः । अपिशव्दः संभावनायाम्। कुतः । युष्माकमाप्तानां भवतामाज्ञा 

नियोगः पूज्या हि माननीया खल | अवश्यकत॑व्येल्यर्थ: । क्॑ चेद्विपुलायां विस्त॒ता- 

यां दुण्डकायां क्चित्कुत्नचिद्पि मम पर्णशालालुकूलः पर्णाशालानिर्साणानुगुण: । ताव- 

न्मात्र इस्थः। अवकाशो5न्तरं परमल्यन्तं नास्ति चेत् । तथा वहेयमिति संबन्धः ।अतो 

लक्ष्मणवच्छ्ी रामकैंकयैतत्परेगेव मया भूयत । न तु मुकुठभरणादरेणेति तात्पर्यम् ॥ 

इत्युक्वा ओऔरामसेवोत्सुकमना निमश्चक्राम । 
इतीति । इबत्यनेन प्रकारेणोक्त्वा श्रीरामसेवोत्सुकं श्रीरामकैंकर्योत्कण्ठितं मनश्वित्तं 

यस्त्॒ स तथोक्तः सन्निश्चकाम निर्जगाम । गृहादिति शेषः 

तत्र। 

तत्नेति | ततन्न तस्मिन्भरतनिर्गमनसमये ॥ 

अनुपधि रचयित्रा सत्पथे पांसुलखं 
सुजननयनसोख्यप्रातिकूल्यं च कत्रा । 

नरपतिगहमध्यात्तृणमुड्भूणमाना 

कुटिलगतिरुद्स्थान्मन्थरा नाम वाद्या ॥ ७४ ॥ 

अज्ञुपधीति । अलुपध्यकपटम् । अगूढमिति यावत्। क्रियाविशेषणमेतत् । 
कपटो5सी व्याजदम्भोषधय: इत्यमरः । सत्पथे श्रीरामाभिषेकाचरणरूपसाधुमार्गे । 

जन्यत्र सतां नक्षत्राणां पन्थास्तस्मिन्नाकाशे । “ऋक््पू:-? इत्यादिना समासान्तः । पाँ- 
सवो दोषा अस्या3 सन्तीति पांसुला । 'स्ैरिणी पांसुछा च स्थात्! इत्यमर: । सिध्मा- 
दिलाह्नच्प्रययः । तस्था भावस्तत्त्वम् । तद्विधातकरणरूपदोषकारिलमिल्यर्थ: । त्वतलो- 
९ पुंबद्धावो ५. 

गुणवचनस्थ' इति पुंवद्धावो वक्तव्य: । अन्यत्र पांसवः परागा अस्थ सन््तीति पांसुल- 

१, 'वृत्ति'! इति पाठः, २. “अथ' इति पाठः. ३. राम? इति पाठ;, ४. “अनवधि! 
इति पाठः. ५. 'भुवन” इति पाठः. . 

च० रा० १४ 



१५८ चम्पूरामायणम् । 

खम् । रचयिल्ला प्रकटयिल्लासाथ व । अत एवं सुजननयनसौख्यप्रातिकूल्य॑ 
सजननेत्रोत्सवविधातम् । अन्यत्र सुष्ठुजनानां नयनसौख्यस्थ नेन्रसुखस्थितेः 
आतिकूल्यं विरोध च झत्ला । उद्धूणमाणा परिभ्रममाणा । एकन्रोन्मत्तत्वात्, अच्यत्र 
खभरताचेति भावः । कुटिलगतिवेक्रगति: । एकत्र कुब्जत्वात् , अन्यत्र तादक्चक- 
चड्गरमणशीललाचेति भावः । मन्धरा नाम मसन्धरेति असिद्धा वात्या वातसंहतिः । 
“पाशादिभ्यो यः” इति यत्पद्ययः | नरपतिग्हमध्याद्राजभवनान्तरात् । तूण क्षिप्रमुद- 

स्थादुत्यितवती । निरमेतवतीलर्थः । 'उदोड्नूध्वैकमेणि? इस्मेतस्त् प्रत्युदाहरणमेतत् । 
अन्न प्रकृताग्रकृतगतः ैषालंकारः। 'प्रकृताप्रकृतोभयगतमुक्त॑ चेच्छव्दमात्रसाधम्यम। 

कैषो5यं झिश्त्वं सर्वत्रायद्वयेनान्यः ॥7 इति लक्षणात् ॥ 

केशहस्तं खहस्तेन ग्रहीला तद्घोद्यतम् । 
कोसल्या वारयामास कुद्धं रामाउ॒जानजम् ॥ ७५ ॥ 

केशहस्तमिति। ततस्तदनन्तरं कुद्ध तदर्शनात्कोपोद्विक्तमत एवं खहस्तेन नि- 
जकरेण केशहस्तं मन्थराकेशकलापम् । पाशः पक्षश्व हस्तश्व कलापार्थों: कचात्परे' 

इत्यमरः । गृहीला तस्या मन्धराया वध उद्यतमुग्रक्तम्। ईहक्पापिष्ठाया , वधे न ख्री- 
हत्यादोपः . असज्येतेति तद्विध्वंसने विहिताग्रहमिद्यर्थ: । रामानुजस्थ भरतस्थ ल- 

क्ष्मणस्त्र वान्ुजं शान्रुप्नं कीसल्या वारयामास | किमनेन क्षद्रदासीनिग्रहेणेति तब्ि- 

धाभिनिवेशान्रिवारितवती द्यर्थः । एतेनास्थाः साध्वीजनोचितद्यासोशील्यादिगुणसं- 
पत्तिः सूचितेति मन्तव्यम् ॥ 

तत्न सान््तःपुर एव पुराज्रिगैत्य शिल्पिवर्गसमीकृतसराणिभरतः पुरतः 

प्रस्तनरगजरथतुरगचरणक्षुण्णक्षोणीवलूसमुत्कीणेंन._ रेणुनिकुरुस्वेन 
जम्बालयज्नम्वरगज्लां गड़ां च सुमत्रभणितगुणनिवहगुहानुमद्या नि- 
कर 4 कप 

स्तीये दूरादेवाअमद्वारे निवेशितवछभारों भरद्वाजाभिवन्दनमकरोत् । 

तनत्नेति । तत्न तस्मिन्समये भरत: सान््तःपुर एवं कौसल्यायन्तःपुरत्नीसहित 
सन्नेव शिल्परर्गण खनकवर्धकीइक्षतक्षकीगप्रमुखशिल्पिनिवहेनः समीकृता गरतंपापाण- 
गुल्मादिनिरसनेन ऋजूकृता सरणिमार्गो यस्य स तथोक्तः सन् । पुरतः पुरस्तात्मस- 
तानां ग्रवृत्तानां नराणां गजानां रथानां तुरगाणां च चरणैः पदेः क्षुणणमवदारितं य- 
स्क्षोणीतर्ल तस्मात्समुत्कीर्णन समुत्यितेन रेणुनिकुरुम्वेण पांसुभरेणाम्बरगज्ञामाकाशगह़ां 
जम्बाल्यज्ञम्वालवती कुरवन्पड्निलयन । इल्संवन्घे संवन्धरूपातिशयोक्ति:। “निषद्वरस्तु 
जम्बाल: पश्लो5ब्नी शादकर्दमी” इत्यमरः । जम्वालशब्दात् 'तत्करोति-? इति प्यन्ताहृटः 

१, 'पुरतः” इति नास्ति क्षचित्. २. द्वारि! इति पाठः, 



अयोध्याकाण्डम् । १५९ 

शत्रादेश: । तथा सुमन्त्रेण भणितो वर्णितो ग्रणनिवहः सौशील्यसौहार्दादिसद्गुणसंपत्ति- 

अस्थ तथोक्तस्य गृहस्थ निष्रादनाथस्थानुमल्यांज्जीकारेण गड्ा भूतलवाहिनीं च त्िस्तीय 

- तीखी । अस्मांभि: क्रियमाणमतिथिसत्कोरं परिग्ह्य पुनर्गन्तव्यमिति ग्राथयसान सुह 

सानलवचनेः असाद्य तदनुमतद्या तेन सहेव गड्नी। संतीर्येत्यथ: । दूराहुरत एवं विश्र- 

कृष्टदेश एवं । महरषेंरसषोंद्यसयादिति भावः । “दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च! इति 

चकारात्पश्ममी । आश्रमद्वारे तपोवनग्रतिहारमदेशे निवेशितवलभारः संस्थापितसे- 

नानिवह: सन् । महष्योश्रमपीडाभयात्कोशादेव विरुश्सैन्य इत्यर्थ: | तथा श्रीरामा- 
यणम्---भरद्वाजाश्रमं दृष्टा क्रोशांदेव नरपभः । वर्लं सर्वेसवस्थाप्य जगाम सपुरो- 
हितः ॥” इति । अथ भरद्वाजस्थ मुनेर॒भिवन्दनं पादवन्दनमकरोत् 0 

सो<य॑ प्रीतमना मनिभरद्वाजो भरत जननीजनमपि प्रद्यकमाठोक्य 

सेनामेप्याहूय यथोचितमातिथ्यमकुरुत । 

स॒ इति । सो<य॑ मुनिर्मननशीलो भरद्वाजः औतमनास्तदागमनात्संतुध्यन्तःकरणः 
सन् | भरत॑ जननीजनमपि कौंसल्यादिभरतमाठ्जनं च ग्रद्मेके विविक्तमालोक्य । 
दयादस्वानुण्होसथेः । सेनां भरतचमूमप्याहूय “आनीयतामितः सेना” इति भरतमा- 
ज्ञाप्य । तद्धला्यम्मुखेनाकारयिलेत्यथैः । यथोचितं यथाईमातिथ्यमतिथिसत्कारमकुरुत 
कृतचान 0 

: तत्प्रकारमेव वर्णयति--- 

तथातिथ्य चक्रे भरतबलभाजां चनुभृतां 
भरद्वाज३ सोडय श्रुकुदिभटकसपाखिलखुरः। 

तपस्तघ्वा धोरं दिवि सुमनसस्तत्फलभुजो 
यथा तेषां-तोष॑ क्षणमभिरूषेयुमुनिक्ृृतम् ॥ ७६ ॥ 

तथेति | छुकुव्या अ्रूभज्ञसान्रेणैव हेतुना | ईषद्समाप्ता भठा मठकल्पाः । किंक- 
इंषदसमाप्तों रप्नाया इति यावत् । ईंषद्समापतीं कल्पब्देश्यदेशीयरः” इति कल्पप्प्रत्ययः । तेडखि- 

लसुरा अखिलदेव़ा यस्य स तथोक्तः। लोकत्रग्रेडप्यस्यासाध्य॑ न किंचिदस्तीति भावः। अत 
एवं सो5्य॑ भरद्वाज: | भरतस्य वबलभाजां चमूचराणाम् | 'भजो ण्विः? । तंजुश्टतां 
शरीरिणां तथा तेन अ्रकारेणातिथ्यमभ्यज्ञनक्लानवासोगन्धमाल्यालंकारसशन्नपाना- 
यतिथिसत्कारं चक्रे चकार | 'अतिथेड्य:” इति तादर्थ्य ञ्यग्रत्ययः | कर्थ चकारेतद्यत 
आह--घोर॑ दुष्करं तप्रो जतोपवासादिरूपं तप्वा झूखा सुमनसो देवा: सन््तः। अत 
एंव दिवि खर्ग तत्फलभुजस्तस्प॒ तपसः फलभुजो रम्भासंभोगादिफलमोक्तार: पुरुषा 
मुनिकृतं भरद्वाजेन :विहितं तेषां भरतचमूचराणां तोषमानन्द् क्षणं क्षणमात्र यथामि- 22252 आम मम मनन कर अकसर कट रह कम न नि की अल लि कया दा 

१. 'मुनिर्भरतं तजननी” इति पाठ:. २, “अस्याहूय” इति पाठः. 



१६० चस्पूरामायणम् । 

लग्ेयुः। क्षणमात्रमपीदक्परितोषो 5स्माक॑ संभवेयदि तरहिं कृताथी भवेमेति यथा वाउछे- 
युस्तथा चकारेल्यथः । सर्वेडपि चमूचरा मुनिकृतातिथ्यवशात्खगैसुखादप्यधिके सुखम- 
मुवभूवुरित्यर्थ: । अन्न खर्गिणां तत्परितोषणामिलाषणासंवन्धेडपि तत्संवन्धोक्तेरति- 
शयोक्तिभेदः । शिखरिणी ऋत्तम । 'रसे रुद्रेरिछधन्ना यमनसभला गः शिखरिणी” इति 
लक्षणात् 

तहिनं हक + कप किम कप (् 

इति तद्दिनं दिनशतकढूपं तत्र नीला मुनेनिदेशेन सर्वे चित्रकूटवनो- 
देशमविशन | 

इतीति । इत्यनेन अकारेण । तद्दिनें झुनिदर्शनदिन॑ दिनशतकल्पम्। श्रीराम- 
दर्शनौत्सक्याद्वहुदिनतुल्यमित्यर्थ: । तत्न भरद्वाजाश्रमे नीला गमयित्ला । अथ मुने- 
निदेशेन भरद्वाजाज्ञया सर्वे भरतादयश्चित्रकूटस्य पर्वतस्य वनोद्देश वनप्रदेशमविश- 
न्ग्रविष्ठवन्तः ऐ 

+ 5 ०. ०.५ न्हव्यगन्धि 

तन्न संन्यस्तसेन्यसत्तत इतो ग़ुहेन सह राममन्विष्यन्हव्यगन्धिना ग- 

न्धवहेन घमगन्धेन च द्रादेव विभाव्यमानसचलमृगगणमहश्यरूपासिवे- 

नंदेवताभिर्वकीयेमाणवलिकुसुमरमशे षपिशिताशनपिशाचोघाटनमत्रा- 
यमाणलरुक्ष्मणचापधोषअ्वणसमुचितसामी प्यप्रदेश॑ नूततनपरिकल्पितपर्ण- 

शाल्गवास्तव्यवेखान सकुदुम्बिसीनिविरीसभूभागसनोकह॒शाखावलूस्वसा- | 

नवल्कलाजिनममरतरुशा|खापचितैरम्बरचरपातिपतनागणकराकिसलय - 
विमुक्तेरभिनवपल्षवभज्ञशवलेरंविरले:ः  कुसुमनिकरेरमभ्यच्यैमरानजान- 
कीनिवासतरुमूलवेद्कमालक्ष्यमाणखज्जञकामुंकनिषज्भुमतिथिजनसपया- 
पर्युत्सुकसौमित्रिसमाहतकन्दमूलफलकल्पितैकदेशमविनाभूतजनकदुदहि- 
तृचरणनलिनविन्यासमपहसितसाकेतरामणीयक रामाअ्रस॑ भरत: ससं- 

स्रममभजत । 
तनत्नेति । भरतस्तत्न वनोदेश एवं संन्यस्तसेन्यस्त्यक्तानीक:ः सन् । श्रीरामसनस्य- 

न्यथा अतीत्यनुद्यार्थमिति भावः । तथा शुहेन सह गहनमाग्गवेदिना निषादाधिपेन 
साके तत इतः श्रदेशे राममन्विष्यन्मृगयन । हयत इति हत्यमाज्यादि . तद्न्घो 
5स्पासतीति तथोक्तेन हृव्यगन्धिना गन्धवहेन वायुना धूमगन्धेन होमधूमसौरभ्येण च 

१. 'सर्वडपि? इति पाठः, २ 'होमधूमेन” इति पाठः. ३. अचपलम्रग” इति पाठः- 

४. अद्येपित” इति पाठ:. ५. 'निविडित” इति पाठ:. ६. “अमुं तरुः इति पाठः. 

७. शाखारचितै” इति पाठ:., 4. 'सेना? इति पाठ:. ५. “अविरलै:” इति नास्ति क- 
चित. १०. 'साकेतम” इति पाठः, 



अयोध्याकाण्डम् । १६१ 

दूराद्विप्रकृषदेश एवं विभाव्यमानसनुमीयमानमचला निर्मेयदेशलादपलायमाना 
स्गगणा हरिणादिस्वगयूथा यरस्मिंसम् । अद्श्यरूपामिरन्तहिंताकाराभिरवेनदेवतासि- 

- बैनामिमानिनीमिदेवतासिरवकीर्यमाणानि विक्षिप्यमाणानि बलिकुसुमानि पूजोपहार« 
पुष्पाणि यर्मिंस्तम् । वनदेवतानामप्यचेनीयमित्यर्थः । 'करोपहारयो: पुंसि बलि: इ- 

ह्यमरः । अशेषाः समस्ता ये पिशिताशना:ः ऋव्यादास्त एव पिशाचा भूतग्रहविशेषास्तेषा- 
मुच्चाटनमन्तवदाचरच्रुच्चाटनमन्आयमाणो यो छक्ष्मणचापघोषः: सौमित्रिधनुष्टंकारस्त- - 
“च्छूवणस्थ त्दाकरणनस्थ सम्नुचितो योग्य: सामीप्यप्रदेशः ग्रान्तभूमिर्यस्थ त्तम् । निर- 
न्तरलक्ष्मणचापघोषघुमघुमायमानसमीपदेशमित्यथ: । नूतनपरिकल्पिता: श्रीरामसह- 
वासेन कछृताथेल्ं सेंपादयितु ग्रत्यग्नं निर्मिता: पणेशालास्तासु वसन्तीति वास्तव्या वसनन््तः । 
“सेस्तव्यत्कतैरि णिच्च” इति कतैरितव्यप्रत्ययो बृद्धिश्र | वैखानसासपोविशेषलब्ध- 

: संज्ञास्तापसविशेषा: । यद्वा ब्रह्मणो नखजाता वैखानसाः । ये नखास्ते वैखानसा: 
इति श्रुतेः । यद्वा विखनसमुनिना ग्रोक्त सूत्रमधिकृत्य तन््मागोनुसारिणो वेखानसा: ॥ 
नूतनपरिकल्पितपर्णशालावात्तव्याश्र ते वैखानसकुटुम्बिनो वानप्रस्थसांसारिकाश्व तैर्नि- 

विरीसो निविडो भूभागो भूप्रदेशों यस्थ तम्। “निविड निबिरीस च दृढं वाढं प्रचक्षते? 
इति वैजयन्ती । 'नेविंडज्विरीसचौ! इति निःशब्दाद्विरीसच्प्रत्यथ: । “निविडितेन! 
इति पाठे स्पष्टो5थ: । अनोकहानां वृक्षाणां शाखास्ववलम्बमानानि स्लंसमानानि संस्था- 
नकानि वल्कलछानि चीरवसनान्यजिनानि कष्णाजिनानि च यस्मिसम् । तथामर- 
ततरुशाखाभ्य:. कल्पवृक्षशाखाभ्यो5पत्ितिर्दनेरभिनवपह्ृवभज्ञशवलैबीलप्रवारंशकल- 
मिश्रणकर्वुरवर्णे: । “चित्र॑ किर्मीरकल्माषशबलैताश्व कबुरे! इत्यमरः । अम्बरचरपतेः 
सिद्धगन्धवीदिखेचराधीश्वरस्थेन्द्र्स यः प्रतनागणः सैन्यनिवहस्तस्य करकिंसलयवि- 
मुक्त: पाणिपक्रवविकीर्णरेविरलै: सान्द्रैः कुसुमनिकरेः पुष्पनिकुरुम्बैरभ्यच्यमाना सं- 
पूज्यमाना जानकीनिवासतरुमूलवेदिका सीतानिकेतनबृक्षाघःअ्रदेशवितर्दिका य- 
स्मिस्तम् । 'स्पाद्वितार्दिस्तु वेद्का! इत्ममरः । आलक्ष्यमाणं परिदश्यमानं खड्डकार्सुक- 
निषर यस्मिसतम् । अतिथिजनानां सपयायां पयुत्सुकेन प्रोत्साहेन सौमित्रिणा समाहतै- 
रानीतैः कन्द्मूलफलैः कल्पित: सम्रद्ध एकदेशो यर्थ्॒ तम् । कन्दा वर्तुलमूलपिण्डा:, 
मूलानि दीघोकाराणि इति विवेक: । अविनाभूता निरन्तराजुबृत्ता जनकदुहितृचरण- 
नलिनविन्यासा जानकीपादपसुद्रा यस्मिस्तमू । अपहसित॑ परिहसितम् । घिक्कृत- 
मिति यावत् । साकेतरामणीयकमयोध्यापुरसौसाग्यं येन तमू। 'योपधाह्ुरूपोत्तमादुजु” । 
रासाश्रयं श्रीरासनिवासस्थानं संभश्रमेण संतोषजनितवेगेन सहित॑ यस्मिन्कर्मणि 
तबथा भवति तथा ससंभ्रममभजत ग्राप । अन्न साकेतरामणीयकस्यापहसितला- 
त्संवन्धे5पि तत्संबन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेदः ॥ 

अथावासं शान्तेरकृतसुकृतानामसुरूम॑ 
नवाम्भोदश्याम॑ नलिननयन वल्कलधरम । 



श्द२ चम्पूरामायणम् । 

जदाजूटदापीर्ड भुजगपतिभोगोपमभुजं 

दद्शे औमन्तं विपिनभुवि सीतासहचरम् ॥ ७७ ॥ 
- अथेत्ति । अथाश्रमसजनानन्तरं शान्तेरावासं शमैकनिकेतनम् । अकृषतसुकछतानाम- 

नाचरितपुण्यकर्मणां जनानामसुलुभं दुष्प्रापम् । नवाम्भोद्र॒याम॑ नील्मेघकोमलाइम ॥ 
नलिननयन पुण्डरीकाक्षम्। वल्कलथरं वल्कलवञ्नधारिणम् । जटाजूट एवापीडः शेखरो 
थस्प तम्. । 'शिखाखापीड्शेखरौ” इत्यमरः | भ्रुजगपतेराद्शिषस्य भोगं: कायः से 
एवोपमा साहश्यं ययोस्ती ताइशो भुजों यस्य तमू। बत्तायतपीवरवाहुमिल्यर्थः । 
श्रीमन्तं सहजशोभासंपन्नम् । 'निद्ययोंगे मतुप! । सीतासहचरं जानकीसमेतं श्रीराम॑ 
विपिनभुवि कान्तारसीमनि ददश । एतदादि शिखरिणी शृत्तम् ॥ 

ततस्तस्योपान्ते जनकयजनाधीनजननां 

ववन्दे वेदेहीं रजनिकररेखामिव नवाम् । 
अरण्यानां पुण्यात्पद्कमल्मुद्रापरिचया- 

द्योध्यासभ्रीचीमविकलूमवस्थां विद्धतीम् ॥ ७८ ॥ 

तत इति । ततः श्रीरामदशैनानन्तरं तस्थ श्रीरामस्थोपान्ते पार्श्रदेशे नवां 
नूतनां रजनिकररेखां चन्द्रककामिव स्थितामित्युत्मेक्षा । भूलोकगतायाश्रन्द्र- 
कलाया अगप्रसिद्धल्ान्नोपमा । जनकस्य राज्ञो यजनाधीनं चज्ञायत्तं जननं जन्म 
यस्यास्तामू । हल्मुखक्ृष्टजनकयकक्षेत्रसमुत्पन्नामित्यथेः । 'अधीनो निन्न आयत्तः? 

इल्मर:। तथा पुण्यात्पवित्रात्पदकमलमुद्रापरिचयान्रिजपादपद्मविन्याससंस्थानाद्वेतो: । 

अरण्यानां विपिनानाम् । अटब्यरण्यं विपिनम्” इत्यमरः। अविकलं दृढ॑ यथा तथा । 

अयोध्यासप्रीचीमयोध्यासहचरीम् | तत्सदशीमित्य थे: । अत एवोपमालंकारः । अवस्थां 

दरशां विद्धतीम् ) संपादयन्तीमित्यथ: । यत्र निजसंचारस्तस्यैवायोध्यापुरसब्रह्मचा रि- 
त्वादिति भावः। दबतेः शतरि “उगितश्र” इति डीपू । नाश्यस्थाच्छतु:” इति नुमभावः। 
वैदेहीं जानकीं ववन्दे नमश्वकार। श्रीरामस्त्र दर्शनं सीतायाश्र वन्दनं चेति नैतचचोय (१)- 
सुद्भावनीयम् । श्रीरामपेक्षयापि तत्पत्न्यां परमपतित्रतायां तस्यामेवात्यन्ताद्र- 
संभवादिति भावः । सप्रीचीद्यनत्र सहाश्वतीति सभ्रीची । “ऋत्विकु-” इत्यादिना 
क्रिन्प्रद्ययः । 'सहस्य सप्निःः इति सहशब्दस्य सप््यादेश:। “अनिदितां-? इत्यादिना 
नकारलोपः । “अचः” इत्कारलोपे “चौ” इति दीषेः । अश्बतेः 'डग्रितश्च” इति डीपू । 
उक्तालंकारयो: परस्परनैरपेक्ष्यात्संटष्टिः ॥ 

खतःसिद्ध यस्मिन्नितरदुरवापं॑ विजयते 

सुमित्रापुत्रत्मादपि जगति रासानुजपदम । 



>> ही न्प्मँ अयोध्याकाण्डम् । 

यदीयाक्षिद्वन्द्प्रतिनिधि भवेदुम्बुजयुग  . 

निशीये निर्निद्र यदिं तमपि साक्षादकृत स+ ॥ ७४ ॥ 

स्वतःसिद्धमिति । इतरहुरवापं भ्रात्रन्तरदुष्पापम् । भिन्नोदरदर्लेममिल्षयः । 

रामानुज इति पद शब्दों यस्मिहृक्ष्मणे । समित्रापुत्रत्वात्सापत्यमावृजनितत्ञन हा । को 

न्ोदरत्घादपीद्यर्थ: । कौसल्यागर्भसंभूतत्वाभावे5पीलद्यपिशब्दाथः । तथाले पा गुनपर 

खतःसिद्धत्वस्ाविवाद एवेति भाव: । चद्ठा समित्राया आउब्रलाइापन््: त्रस्यादस्थ 

सुमित्रागर्भसंभूतत्वमात्रमेव । उुच्रछाभफलस्य तु कॉसल्यागामित्वादिति भाग डे ] 

अन्नापिख्धारणार्थकः । अथवा सुमित्रमकृत्रिमसुहत् । आपुत्रमीपत्ुन्ना | उन्तरल्त 

इत्यर्थः । 'पितृसमो ज्येष्ठ:” इति न्यायस्यात्रेव प्रसिद्धत्वादिति भावः । सामप्रधासा 

आपुन्नश्नेति विशेषणसमासः । तस्य भावस्तत्वात् । अन्यस्थताइशब्ासाप 

त्यपिशव्दार्थ: । यद्दा समित्रापुत्रत्वात्समित्रापत्रत्व॑ विहायेल्बः । ल्वच्छोप इजेशसप 

पश्नमी । अनव्रापिरेवकारार्थकः । खतःसिद्ध॑ निसर्मसिद्धं सत् । ऊगति ठोडके विजन 

सर्वोत्कर्षण वर्तते । पुण्यै्यशों लभ्यते” इति न्यायादिति भाव: । 'विपराश्यां मे इस 

त्मनेपद्मू। तथा अम्बुजयुगमरविन्दयुग्सम्। करत । निंशीवेडर्धरात्रे । 'शर्पराभनिद्वीर्ष 
ह्वी! इत्यमर:। निनिद्वं यदि प्रफुढं चेत्। चस्य लक्ष्मणस््र संवन्धि यदीचम्। चच तर इुन्दू नेत्रयुगलं च तस्थ प्रतिनिध्युपमानं भवेत्त्यात् । नास्योपमानं किंसितस्याम है 

. भाव: । एतेन लक्ष्मणस्थ्र सर्वत्र निद्राराहिलं सूच्यते । त॑ लक्ष्मणमपि भरतः । साक्ा- 
दकृत अल्यक्षीचकार । अपश्यद्ल्यिथ: । करोतेलेंडहि सिचः किलान्त गुण: । दस्गाई- 
ज्ञात! इति सलोपः । अत्राम्बुजयुगत्य -निर्नेद्निशीयलात्संबन्पेडपि तस्संमामनदा 
सेवन्धकथनादतिशयोक्ति: । तदेतत् (पुष्प ग्रवालोपहित ' चदि व्यास! #् धडाह 
द्यालंकारसवेखकारः स्पष्टीचकार ॥ 

तद्नन्तरं मरुपथे प्रथुततरप्रीष्मोष्मणि दैवात्कृतोपलम्भमस्भोराष 
तदाक सुधासारपूरिताप भूरितापः सतृष्ण इब कृष्णसारः सैरभर्स सम 
लि वीदयानपत्म चिर रुदन््द्शरथकेथां कथयित्वा मैथिली ट्ट्ति 
सलक्ष्मणाय रामाय शोकमछोँ प्रायच्छतू 
3 की । अतन्र राम भरत इति च पदद्दयमध्याइतब्यम । हृदनम्नर 
दा 20300 । प्धुतरो$ल्न्तवहुओं ओऔष्मोप्मा श्रीस्म्ज मित्र 
जंतरेश प्मन् । डुःसहसंतापकारिणीलर्थ:। मरुपध ऊपरस्थलवत्मम्रि । कि. . आप मर याव्रत्। 'ऋक्पू:-” इल्मादिना समासान्त:। दृवाद्धाग्यवशात । देव प्र ग्य मूः इत्यमरः । ५ ऋत् के ० उयलवि आपमिलर्थ: । सुधा । उपलब्धि आप्तमिल्वर्थ: । मुधाया स- ३, हैः 55० इति पाठ, २, धारा इति पाठ: ३ सरभसमुपेल्! 

/ इति पाठ:, ५ कथामपि! इति पाठ 

हे 

4 
५. 
५ 

4 
् 

2३] 
ट 

इतति पादः, 
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सतस्थ॒ सार इब सारसुत्कृष्ठांशों यासां ताः पूरिताः परिपूर्णाश्व । कर्तरि क्तः । आपो 
यरिमिसम्। अम्नतआयपयःपरिपूर्णमिद्यथ: ।ऋकपू:-? इत्यादिना समासान्तः | अम्भो- 
रुहतटाक॑ प्मसरोविशेषम् । भूरितापो बहुलसंतापः । अत एवं सतृष्ण: पिपासातुरः 
कृष्णसारो हरिणविशेष इवेत्युपमा । भरतः सरभसं सवेगं यथा तथा । 'रभसों वेगह- 
पैयो:” इत्ममर: । राम॑ समुपेत्य प्राप्य पादयोनिपत्य चिरं रुदन्रोदनं कु्वेन्द्शरथर+ 
कथां परलोकयाज्रारुपां वाती कथयिला मैथिलीसहिताय सलक्ष्मणाय च रामाय शो- 
केन या मूच्छो तां प्रायच्छदृत्तवान्ू । भरतमुखाइशरथपरलोकयात्रां श्रुत्रा सीताराम- 

लक्ष्मणा: शोकवशान्मूछों प्रापुरित्यर्थ: । 'पाप्राध्मा-? इत्यादिना दाणों यच्छादेशः ॥ 

ततः किमित्यत आह--- 

वेलोलड्डनमेतेषां शोकोद्न्वति तन्वत्ति । 
अगस्थायितमेतस्मिन्वसिष्ठेनाध्मवेदिना || ८० ॥| 

वेलेति । एतेषां भ्रीरामादीनां संबन्धिन्येतस्मिन्पूवोक्ते । शोक उदन्वानिवे- 
त्युपमितसमासः । अगस्त्यायितमित्युपमा लिज्ञत् । तस्मिञ्शोकोदन्वति दुःखसागरे । 
“उदन्वाजुदधी च” इति निपातनात्साधुः। वेलेछइन कूलातिवर्तनं मयादातिक्रमणं च। 
अव्ध्यम्बुविक्ृती वेछा काल्मर्यादयोरपि? इत्यमरः । तन्वति कुर्वत्ति । उद्देले सती- 
ह्यर्थ: | भात्मवेदिना आत्मतत्त्वज्षेन | शोकापनयको ब्िदेनेत्यर्थ: । वसिष्टेन महर्षिणा । 

अगस्ल्येनेवाचरितमगरस्त्यायितम् । कुम्भसंभवो5्म्भोधिमिव वसिष्टस्तदीयशोकसंरम्भं 
स्तम्भितवानित्यथः । 'कठुं: क््यछः सलोपश्व” इति क्यड़ । 'अक्ृत्सावैधातुकयोदी्:” 
इति दीघेः । ततो भावे क्तः । उपमालंकार:ः ॥ 

ततः प्रेतिपद्य संज्ञामनुज्ञया गुरोरमरसरिति विरचितसमुचितनिवा- 

पकत्य॑ प्रणिपत्य राम प्रत्तिनिवर्तयितुं भरतः प्रावतेत्त । 

तत इति | ततस्तदनन्तरं संज्ञां चेतनां प्रतिपद प्राप्य। प्रतिवुध्येत्यर्थ: । 'संज्ञा ना- 
सनि गायज््यां चेतनायां रविस्लियाम्? इति विश्वः । ग्रुरोरजुज्ञया वसिष्ठनिर्देशेनाम- 
रसरिति गद्जायां विरचितमारचितं समुचितं न्याय्य॑ं तत्कालोचितं वा निवापक्ृषत्यं पितृ- 
तरपंणकर्म येन तम् । इदं भुड्क्ष्य महाराज प्रीतो यद्शना वयम् । यद्न्न॑ पुरुषों भुड्ढे 
तदनास्तस्थ देवताः ॥” इति श्रीरामायणोक्तरील्या तदानीं संभवद्धिः पदायैनिंवर्तितपि- 
तृयज्ञमित्यथः ।'राम॑ अ्णिपत्य नमस्कृत्य भरतः अतिनिवर्तयितुं वनवासात्मव्यावर्त यितु 
प्रावतंत अब्ृत्तो $भूत् । श्रीराम प्रतिनिवर्तनार्थ विज्ञापयितुमुपाक्रमतेल्यर्थ: ॥ 

१, एतत्पूचे 'रामजननीजनोडपि ततन्र निपत्य सुचिरमरोदीत” इति क्चित्- 
२. अप! इत्ति पाठ5:, ३. 'राममसकृत्मवतैयितुम्” इति पाठः, ४. 'आर्थयत” इति पाठ:. 
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तत्मकारमेव विद्णोति--- 

विकतेनकुछस्थ यदनुकूछ गुणगणस्थ यदज्ुगुण यशोरूपस्थ यदजु- 

रूप समाचारस्य यत्ससाचत प्राचानभाग्यस्थय यद्याग्य छाकृगहणाय य- 

' दनह शझुतस्य वा यत्सदृश ताहदशमाशय प्रकाशयन्ता भ्रतापज्ञावर- 

ज्ञापना ॥ ४ 

विकर्तनेति | तत्रानुकूलादिशव्दानां आयशस्तावदेकार्थक्लम् । तथापि किंचि- 
द्ृथाख्यायते--विकतनकुलस्थाकवंशस्थ । “विकतैनाकैमार्ताण्ड-” इत्यमरः । यद्याद- 

गिति सर्वत्र यच्छव्दार्थ: । अनुकूलं संमतम् ।ग्रुणणणस्त्र विद्याविनयादिसंपत्तेयद्नुगुण- 
मनुवृत्तम । यशोरूपस्थ प्रशस्तयशस: । “ग्रशंसायां रूपपू/। प्रशंसावचनैश्व” इति समास: । 

यदनुरूपमहेम् । समाचारस्य सम्यगाचारस्य यत्समुचितं न्याय्यम् । ग्राचीनभाग्यस्थ 
पुरातनपुण्यस्थ यद्योग्य॑ युक्तम । लोकगर्हणाय लोकापवादाय यद्नहँमयोग्यम्। लोकनि- 

न्दानिवर्तक यादगित्यर्थः । श्रुतस्थ शासत्रस्य॒ यत्सदशं समानम् । अविरुद्धमिल्य्थः । 
- श्रुतं शास्रावश्चतयो: इल्यमरः । तादशं ताध्कप्रकारमेव । विधेयप्राधान्यात्पुंलिज्नि- 
देश: । आशयमभिप्रायम् । “आशय: स्यादमिग्राये मानसाधारयोरपि” इति विश्वः । 
प्रकाशयन्ती ग्रकटयन्ती विज्ञापना प्रार्थना भरतस्य। उपज्ञायत इत्युपज्ञा | भरतेनैवादो 
ज्ञातित्यथः । आतश्रोपसर्ग? इति क्मण्यण्प्र्ययः । कर्तरि पष्ठया समासे । 'उपज्ञोपक्त- 
मे-? इत्यादिना नपुंसकत्वेषपि विधेयप्राधान्यात्त्रीलिज्तता । 'उपज्ञोपक्रमार्णा्ल॒ तदा- 
दिल्लप्रकाशनम्” इत्यमरः (?) । महाकुलीनल्ादियुणसंपन्नत्तस्थ यथायुक्त सात्तथा भर 

रतो विज्ञापितवानिति फलितार्थः । श्रीरामप्रतिनिवर्तनाथमनन्यसाधारणीं विज्ञा- 
पनां कृतवानिति तात्पयेम् ॥ 

ततः कि जातमिद्यत आह--- लक 
तत्क्षणं क्षणप्रभाभज्षुरतक्ष्मी समावेशलक्ष्मणि क्षोणीपतिशतथुतो- 

ज्झिते मुकुटे विधटिताश साद्रं प्रणिपत्य मां पादकाभ्यां परिष्कुरुतं 
युवासेति रघवरचरणां खयसेव प्राथ्य प्रतिश्रयितं स्थण्डिल्शायिच- 
रणासव चसमार भरतस्थात्तमाहुम् । 

तत्क्षणामाते । तस्मिन्रेव क्षणे तत्क्षणम् । 'अल्यन्तसंयोगे द्वितीया” । क्षण ग्रभा 
युतियस्थाः सा क्षणग्रभा विदुत्तदद्धइरा भज्गशीला । अतिचश्नलेत्यथः । 'भज्ञभास- 
मिदो घुरच” । तस्था रूक्ष्म्या राज्यश्रियः समावेशस्थ संग्राप्तेलैक्ष्मणि चिह्ने । तथा क्षो- 
णीपतिशतैरनेकक्षोणीपतिमिभृ्त च तदुज्झितं च त्यक्त च | इति खातालुलिप्तवत्पूवे- 
न 5 ला 

१. गहँणीयाय” इति पाठ:, २. 'राम॑ प्रणिपत्य साद्रम? इति पाठः. ३. “चरण- 
हृयम् इति पाठः, ४. 'परिरचयितुम! इति पाठः, ५. “चरितम्? इति पाठः. 
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त्वक्तस्ट्रहं भरतस्योत्तमाजूँ शिरः । 'उत्तमाई शिरः शीर्षम! इत्यमरः । अतएवं सादर 
सगौरवं अणिपत्य नमस्कृत्य युवां पादुकाभ्यां भवदीयाभ्यां परिष्कुरुतं मामलंकुरुतम्। 
नहि में तब्तिरिकेण मुकुटमलूुंकार इति भावः । संपर्युपेस्यः करोतो भूषणे” इति 

सुप्् । करोतेलॉट। मध्यमपुरुषद्विवचनम् । इत्पेवं रघुवरचरणौ रघुनायकपादी खयमेवो- 

त्तमाइमेव प्रार्थ याचयित्रा प्रतिश्रयित्ुुं निजप्रार्थनामज्जी कठुम् । “अज्ञीकारास्यु- 
. पगमग्रतिश्रवसमाधयः:” इत्यसरः । स्थण्डिले भूतले शेते त्रतवशादिति स्थण्डिल्शायी .। 
थयः स्थण्डिले ब्रतवशाच्छेते स्थण्डिलशाय्यसी” इत्यमरः । 'स्थण्डिलाच्छंयितरि बते” इति 
णिनि: । तस्य यच्चरणमाचरणं स्थण्डिलशायिल्लरुषं तह्ठमारेवेत्युट्मेक्षा । यथा कश्चिद्रती 

ख्ेश्देवताया यावदनुअहमधःशयने ब्रतनियमादितात्पयेणावतिष्ठते, तथा भरत्तस्यो- 
त्तमाइमपि श्रीरामचरणनिकठे पाहुकादानरूपालुग्रहपर्यन्त॑ निपत्यातिष्ठदित्युस्मेक्षार्थ: ॥ 

ततः श्रीराम: किमकरोदित्यत आह--- ह 

लेया सया च केतेव्य; सत्यवाचः पितुविधिः । 
इति प्रतद्यादिशद्रामो भारतीमपि भारतीमू ॥ <१ ॥ 

त्वयेति । सतद्यवाचः सत्यवचनस्य पितुद्शरथस्य विधि: । चतुदेशवत्सरावधिक- 
भूपरिपालनवनवासनियोग इल्यथः। या मया च। पुत्राभ्यामावाश्यामित्यर्थ: । करते 
व्योड्वर्यं विधेयः । अन्यथा दोषस्मरणादिति भाव: । इत्युक्लेति शेषः। भारतीं भ- 
रतसंवन्धिनीमपि भारती  प्रार्थनावाच॑ रामः अद्यादिशत्मव्याख्यातवान्। पुत्रस्त पिन्राज्ञे- 
छद्दनमनुचितमतो5वह्यं॑ सया नियतकाल्ं वन॑ वस्तव्यम् । ल्या च अजापरिपालन- 
तत्परेण भवितव्यमिति निराकृतवानित्यर्थः । ताहग्विनयादिसद्वुगसंपन्नसस भरतस्येत्र 
ग्रार्थनां अत्याख्यातवान् । किमुतान्यस्येति कि वक्तव्यमस्थ सल्यग्नतिज्ञापरिपालकल- 
मपीत्यपिशब्दार्थे: ॥ 

अथ कि तत्नाह-- 

्तन्न 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्समये 0 
जावालिप्राथनायामपि व्यथोयाम् | 
जावालीति | अन्न रामायणम्---आश्वासयन्तं भरतं जाबालिब्रह्मणोत्तम: । 

उवाच राम॑ धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं. वचः: ॥ साधु राघव माभूत्ते बुद्धिरेवं निरर्थका । प्रा- 
कृतस्थ वरस्थेव ह्यायेबुद्धेस्तपखिनः ॥ कः कस्य पुरुषो वन्धुः किमाप्त कस्य केनचित् । 

यदेंकी जायते जन्तुरेक एव विनश्यत्ति ॥ ततस्मान्माता पिता चेति राम सज्येत यो 

१. एतत्पूवम् “तथाहि” इति क्चित्. २. 'कर्तव्यम? इति पाठ: ३. 'वचः इति 
पाठ:, ४. “ततन्र” इति नास्ति क्चित्- 
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नरः.। उन्मत्त इति विज्ेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित् ॥! इस्ेवेभुतायां जावालेमहर्प: 

प्रा्थनायां याच्जायासपि व्यथीयामनड्लीकृतायां सतद्याम्। जाबालिवचने5पि निराकते 

सतीत्य्थः । महरपरपि वचन नाह्नीकृतम् । किमुतान्यस्थेत्पिशव्दा्थ: । भरतमप्रा- 

थनानझ्लीकारसमुचयार्थको वा ऐ . 

भरतस्तदन्ञु प्राथ्य लेभे लाभावेदां वर: । 

काऊुत्स्थपादकाकार भहाथ म॒कुठ्द्यम् ॥ <२ |॥ 

भरत इति । तदनु जावालिप्रार्थनानन्तरम् । छाभविद्यमधिकफलप्राप्तिव्यवहार- 
परिज्ञातणाम् । विदेज्ञीनाथोत्संपदादिल्ात्किप्। वरः श्रेष्ठ: । 'देवाद्वते वरः श्रेष्टे! इत्य- 
मरः । भरतः प्राथ्य 'अधिरुद्यायपादास्यां पादुके हेमभूषिते । एते हि सर्वेलोकस्य 
योगक्षेम विधास्यतः ॥! इति रामायणोक्तरीत्या याचयित्रा काऊुत्सस्प श्रीरामस्य पो- 
दुकाकारं महाघेसमूल्यम् । 'मूल्ये पूजाविधावधे:” इत्यमरः । सुकुठद्वयं कोटीरयुगर्ल . 
लेसे श्राप । किमेतेनापकर्षावहेन राजलक्षणकोटीरेणेति परिहृतद्योत्क्षाच्ह॑ मस्तका- 
लंकारोत्तमपादुकाद्व्य॑ खीकृतवानिद्यथः । धर्मिष्ठ ज्येष्ट॑ परिवत्यज्य राज्यपरिपालनपू- 

ज्यमिति मत्रा तदीयपादुकाद्यपुरस्कारेण राज्यं कते तद्डयं संगरहीतवानिति भाव: । 

अन्न लाभविद्वरपदार्थस्य विशेषणगत्या मुकुटद्वयग्राप्िपदार्थहेतुल्ात्पदार्थहितुकं काव्य- 

लिब्लमलुंकारः । हेतोवोक्यपदाथ्त्वे काव्यलिज्र्मुदाह॒तम? इति लक्षणात् ॥ 

अनन्तरदृत्तान्तमाह--- 

स॒ एब साज्ुजः प्रायाद्योध्यां श्रातुशासनात् । 

अठवीं पितृसंदेशाद्ययों रामः सलक्ष्मणः ॥| <३ ॥ 
स इति । स एप भरतः सानुजः सशज्रुप्र: सन् आतृशासनाच्छीरामनियो 

गादयोधघ्यां प्रायात्पापत् । तथा रामः सलक्ष्मण: सन् पिठसंदेशात्पितशासनादटवीं 
दण्डकारण्यं ययो । यथा श्रीरामस्थ पित्राज्ञापरिपालनलेन गरिष्ठा, तथा भरतस्प 
आत्राज्ञे्थ: । एतेन भरतस्य ॒पित्राज्ञापेक्षयापि भ्रात्राज्ैव गरीयसीति सूच्यते ॥ - 

विलड्भय -विविधान्देशान्भरतो घृतवल्कलः | 
विषय स्वम॒पाशित्य विषये विमखोडभवत् ॥ ८४ ॥ 

विलब्ठयेति । भरतो शतवल्कलः सन् | ज्येष्ठे धर्मष्ति वल्कलूघारिणि सति मम _ 
समीचीनवच्धघारणमन्ुचितमिति परिश्ठतवल्कलवसन इल्मर्थ: । विविधान्नान्नाविवा- 
न्दंशान् + भरद्वाजाश्नमादिग्रदेशाज्ननपदान्वा । विल्बयातिक्रम्य । ,ततः स्व स्वकीर्य 
विषय कोसलदेशमुपाश्रित्य विषये राजाहेँ भोगे विमुखो निरंस्थोडमवत् । आरा 
तृवत्कन्दमूलफलाहारेण शरीरयात्रातत्परोडभूदित्यथः। अन्नाय॑ ध्वनि:---भरतो नाम क- 

१. 'महघ॑स” इति पाठ समुपाश्रित्य' इति पाठ 
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श्वन मुनिर्विविधांस्तियैडमलुष्यादिरूपेण वहुप्रकारान्ू । दिश्यन्त इति देशान् । शरी- _ 
राणि विलद्बथ। तत्तत्कर्माइुसारेण तत्तच्छरीरोपाध्यवच्छिन्नतया यावत्कमानुभवं स्थित्ला 

तत्तत्कर्मक्षये तानि सवोण्यतिकम्येत्यथः । ध्वतवल्कलश्वरमशरीरावच्छिन्नदशायां वै- 
राग्याहल्कलथारी .सन् । ख॑ खहृदयाकाशान्तस्थविषयं जशेयतया निर्दिष्ट चिदानन्दा- 
त्मके ब्रह्मोपाश्रिय कुतश्रिद्धाग्योदयाद्धधानगोचरं कृत्ला विषये तुच्छे सांसारिक- 
सुखे विमुखो विरक्तोड्भवत् । अचन्नामिधायाः अक्ृतार्थनियन््रणादग्रकृतमुनिगोचर- 
शब्द्मूलोडय ध्वनिरिति संक्षेप: ॥ 

ततश्रार्य यावदायेस्य॒प्रद्यागमर्न॑ तावद्योध्यां नाध्यासये । तः 
स्मिन्नवधिमतिक्रम्य चिरायति यदि सद्य एवाश्रयाशमश्रित्यापि 
प्राणान्नन्द्यिष्यामीति नन्दिग्रामसंज्ञमाश्रममशिश्रयत्त् । . 

तत इति | ततत्तदननन््तरमर्य भरतः । यावद्यावत्पर्यन्तमार्यस्य श्रीरामस्य अलत्या- | 
गमन॑ तावत्तावत्पयन्तमयोध्यां नगरीं नाध्यास्ये नाधितिष्ठामि। “अधिशी इस्थासां कर्म? 
इति कर्मल्म् । सति वनवासिनि ज्येष्ठे तन्न राज्यं कतुमनहल्लादिति भावः । तथा 
तस्मिउ्श्नीरामे5वर्षि चतुदेशवत्सरात्मममयोदामतिऋ्रम्योछ॒इय चिरायति यदि । शीघ्र 
नायाति चेदिद्यथ:ः । सयो5विलम्बेनेवाश्नयम श्चातीद्याश्रयाशमनलमाश्रिहद्यापि प्राणान्न- 
न्द्यिष्यामि संतोषयिष्यामि । तदनन्तरविरहस्याभिग्रवेशादप्यत्यन्तदुःसहलादिति 

भाव: । ग्राणपरितोषकोपायान्तरा ्यन्ताभावसूचको डयमपिशब्दः । इति | अतिज्ञायेति 
शेपः । नन्दिग्राम इति संज्ञा नामधेयं यस्य तमाश्नमं निवासमशिश्रयदाधितवान् । त- 
त्रार्यपादुकयों राज्याभिपेक॑ कृल्ा तत्परतन्ञ्या राज्यं परिपालयन्नतिष्ठदित्यथः । 
श्रयतेलेडि 'णिश्रिद्ख॒भ्यः कर्तरि चडइ? इति चडः | “चड्ि च? इति द्विल्वम्। ननु 'असूयों 
नाम ते छोका अन्धेन तमसाइता: । तांछोकान्ग्रेत् गच्छन्ति ये चात्महनना जना: ॥ 
इति श्र॒तेरात्महन्तणां महानर्थश्रवणाद्धर्मशास्नरहस्याभिज्ञोडर्य॑ भरतः कथमाश्रया- 
शाश्रयणरूपप्रतिज्ञां कृतवानिति चेत्, सलद्यमेवं कथयति भगवती श्रुति: | तथाप्यातुरस्य 

' भरतस्यालन्तसीम्रात्रग्रद्शनाथ्थकल्वादित्थ॑ प्रतिज्ञेति वेद्तिव्यम् ॥ 

दाशरथिरपि शमधनजनकथितनिशिचरगणरंचितकद्नपरिहरणाय 

गहनजठरमवजगाहे । 
दाशरथिरिति । दाशरथिः श्रीरामो5पि शमधनजनैमहरपिमिः कथित निवेदितं 

निशिचरगणरचितं राक्षसनिवहकृतं यत्कदनमाश्रमोपप्ठदुवरूपं तस्य परिहरणाय निरस- 
नार्थम्। महोपद्रवका रिराक्ष ससंहरणेन महर्पीन्स्वस्थान्कतुमित्यर्थ: । गहनजठरं कान्तारा- 
न्तराल्मवजगाहे प्विवेश ॥ 

९, “यदि” इति नास्ति कचित्. ३. 'आ्राणानपि निन्दिष्यामीति” इति पाठ; ३. र- 
सित' इति नास्ति क्चित, ; 
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विस्तीणोक्षेविपिनहरिणेवीत भी तिप्ररो है- 

देभभासेउप्यक्रतरुचिसिः सस्प्रह वीक्ष्यमाणः । 
रामः प्राप्य प्रकृतिसमहितं स्थानमत्रेमेहर्ष- | 

जेआहास्त्र प्रमुद्तिधियः प्रेमपया सपयोग् ॥ <५ ७ 
विस्वीणति । रामो वीतोडपगतो मीतिप्ररोहो भयाविभावो येषां तैः। असन्तखा- 

दिगुणदर्शनजनितविस्रम्भादनुत्पन्नभयैरित्यथः । अत एव विस्तीर्णान्यौत्सुक्याद्विस्ता- 
रितान्यक्षीणि येषां तैः । बहुजीहीौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाज्ञत्यचः । तथा दभीणां आसे 
कवलेड्प्यकृतरुचिभिरविहितादरैः । श्रीरामदिव्यमूर्तिद्शनव्यासब्ञान्रिजदेहयात्राया- 
मन्यासक्तिरहितैरित्यर्थ: । विपिनहरिणररण्यम्रगविशेषैः सस्प्ृह॑ सामिलाष॑ यथा तथा 
वीक्ष्माणो ब्वलोक्यसानः सन् । श्रुतिसवपञ्मवप्रमुखानामप्यगोचरो भगवान्सी- 
तालक्ष्मणोपेतः श्रीरामः पहुपरि गद्जागअवाहवदस्माकं पुरतः प्रादुरासीदिति सकलजग- 
न्मोहनद्व्यमड्लविग्रदर्शनानन्द्विच्छेदमयेन निमेषरहितरनत्रैविशिश्स्गादिमिरपि 
सविस्मयं परिदृश्यमान इत्यर्थ: | तिरश्वामेवा्यं विकोकनीयः, किमुतान्येषामिति मावः । 
अकृत्या स्वभावेन महितं पूज्यमत्रेरत्रिनाम्नो महर्षः स्थान प्राप्य प्रमुदितिधियों 5स्त्र महर्षे: 
संबन्धिनीं प्रेमपयो प्रीतिपूर्विकां सपर्यामतिथिपूजां जग्नाह स्वीकृतवान | यथाहीतिथि- 
सत्काराचरणतत्परेण महर्षिणा यावदुत्साहं संभावितां पूर्जां गहीतवानित्यर्थ: । पूजा 
नमस्थापचिति: सपर्योाचोहंणा: समा:! इत्यमरः । सकललोकपूज्यस्यास्य भगवतो 
रघुनन्दनस्य महर्षिपूज्यलं युक्तमेवेति भावः ॥ 

ततः किसत आह--- 

सीतामप्यनसूयामिधानास्य पत्नी सभृषणैरतोषयतू | 
सीतेति । अनसूयेल्यममिधानमाख्या यस्याः सा तथोक्ता तस्य महर्ेरलेः पत्नी 

भाया सीतां श्रीरामधर्मपल्नीमपि स्वभूषणैः स्वकीयालंकारैरतोषयदामोद्यत् । वस्रमा- 
ल्यादिदानेन संभावयामासेल्मर्थ: । साध्वीमणेः साध्वीमणितोषणं युक्तमिति भावः । 

तथा रामायणम्---/इदं दिव्य वर मूल्य वस्धमासरणानि च। अज्न्रागं च वैदेहि महाहँ च 
विलेपनम् ॥ मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोमय ७? इति 0 

खण्डनाय वसुधावधूमन।- ॥॒ 

पुण्डरीकतुहिनिलिषां द्विषाम । 
दुण्डकाचनसवाप राघव- 

अण्डभानुरिव मेघमण्डलूमू ॥| 4६ ॥ 
इति विद्भराजविरचिते चम्पूरामायणेडयोध्याकाण्डः समाप्त: | 
खण्डनायेति । राघवो रघुवंशोद्धवः श्रीरामः । वस॒बैव वधूभौया । तत्त्वतस्तस्थ 

च० रा ० १५ 
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श्रीमहाविष्णुत्वेन भूपतिलादिति भावः । तस्था मन एव पुण्डरीक सिताम्भोजम् । 'पु- 
ण्डरीक॑ सिताम्भीजम्” इल्ममरः। तस्थ तुहिनत्विषां हिमकराणाम् । चन्द्राणामिति यावत् । 

चन्द्रवत्तदुक्सलसनिरसनहेतुभूतानामिद्यथं: । अधर्साचरणतत्परत्वेन मनःसंतापकारिला- 
दिति भावः । न चानेकचन्द्रअहणं दोषाय । विशेष्यवाहुल्येनोपचरितल्लादित्युक्ते वि- 
आनाथेन--प्रोबन्मुक्तौधताराशकरपरिइतस्वर्वधूचऋचन्द्रा:' इति । द्विपां राक्षसानां 
खण्डनाय संहरणार्थम् । वस्तुतः स्वयं दुध्राक्षसशिक्षणाथमवत्तीर्णलात्तेषां चावश्यमुप- 
लालनीयाया वसुधारूपनिजभाय्याया मानसोछासनिरसनकृत्यकारिलाचेति भावः । 
चण्डभानुः सूर्यो मेघमण्डलमअ्रवृन्दमिव दण्डकावनसवाप । तत्समीप॑ जगासमेल्यर्थ: । रूप- 
कोपमयोः संसष्टि: । पष्टाशब्दस्त्वनुगआस: | चमत्कारकारितया संप्रदायशुद्धियो तकतया च 
श्रीरामायणायोध्याकाण्डान्तिमछो कतुरीयपादान्तिसोपमामन्नाप्यन्ते अयुक्तवानिद्यलुसं- 
वेयम् । तथा च श्रीरामायणम् ---इतीव-तैः प्राशलिसिस्तपस्विमिद्विंजै: कृतस्वस््ययन: 
परतपः । बन॑ सभा: प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम् ॥! इति । रथो- 

द्धता इत्तम्। 'रान्रराविह रथोद्धता छगौ” इति लक्षणात् ॥ 

इति श्रीसत्परमयोगीन्द्रवन्द्मानसेन्दिन्द्रिसंदोहामन्दानन्दलाभासिनन्दितरघुनन्द- 
नचरणारविन्दमकरन्दास्वादनकन्दलितिसारतेनाखण्डतप:प्रचण्डमुनिग्रकाण्डमण्डलेश्व- 

रशाण्डिल्यमहासुनिगोन्रावतंसस्य वचनान्वयरुधापारावारपारिजातस्थ धन्वन्तर्यवतारा- 
न्तरस्यायुवेंद्प्रसमुखनिखिलविद्यासारसर्वज्ञसावंभीमस्य कोण्डोपण्डितव्यस्य तनूजेन 
गश्ञाम्विकागर्भ र्लाकरसधाकरेण श्रीरामचन्द्रव॒धेन्द्रेण विरचितायां त्म्पूरामायणव्या- 
ख्यायां साहित्यमज्ूषिकासमाख्यायामयोध्याकाण्ड: समाप्तः एे 

रामचन्द्रायरचिता रामचन्द्रपदार्पिता। 
जयोध्याकाण्डस्थ व्याख्या पू्णो मज्लपिकामिधा ॥ 
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अरण्यकाण्डम् । 
प्रविश्य विपिन॑ महत्तदनु मेथिडीवलभो 

'लितनी ्े ८ 
महाबलसस-ान्वितश्वलितनीलशेल्च्छ विः । 

निशाचरद्वानलप्रशमनं विधातुं शरे- | 
श्रचार सशरासनः सुरपथे तडिल्लानिव ॥ १ ॥ 

प्रविश्येति । तदलु दण्डकावनंसमी पश्राध्यनन्तरं महावछूसमन्वितः | अग्रमेयप- 
राक्रमशालीट्यर्थ:। एतेनाविसंवादितया सकलराक्षसशिक्षणदक्षत्र॑ सूच्यते | अन्यत्र म- 

हावलो वायुस्तेन समन्वितः । तत्प्रेरित इत्यर्थ: | चलितस्थ संचलतो नीलशैलस्पे- 

न्द्रनीलाचलस्प च्छविरिव च्छविर्यस्थ स तथोक्तः । सामान्यमेतत्। एतेनाल्न्ताश्वर्यक- 
रले महौन्त्यं च सूच्यते | मैथिलीवक॒मः सीतापतिः श्रीरामो महद्विंपुल विपिन दण्ड- 

2 0० 

कारण्य॑ अ्रविश्य शरैरवाणिनीरिश्व । 'शरो द्ध्यायगसारे वाणे काण्डे तृणान्तरे । शरंतु नीरे” 
-इति नानार्थरल्माला | निशाचरा राक्षसा दवानला वनवहय इवेत्युपमितसमास:। तडि- 
त्वानिवेति स्पश्षेपमालिज्ञात् । तेषां प्रशमन॑ विनाशमुपशमन च विधातुं कते सशरा- 
सनो धनुर्धरः सन्। अन्यत्न सेन्द्रचाप: | सरपथ आकाशे। “ऋकपू:-- इत्यादिना समा+ 
सान््तः | तडितो$स्थ सन््तीति तडित्वान्मेघ इव। 'तसौ मल्लथीयः” इति भर्सज्ञायां पद्- 
कार्य(दकारः १) न सवति । किंतु झयो मतुपो यकारस्थ वकारः। “तसौ मल्नर्थ-? इति 
भसंज्ञायमिकसंज्ञाधिकारेणापदलान जस्ल्म्। चचार । विजहारेल्र्थ: । अन्नोत्तरार्धे 
कैषानुग्राणितो इयमुपमालंकारः स्पष्ट: । चलितनीलशैलेत्यत्र नीलशैलस्य चुलनासंभ- 
वादियमभूतोपमेल्याचार्यद्ण्डिग्रद्ततयों वभणुः ।अत एवाग्रसिद्धस्थोपमानलायोगाइुत्मे- 
क्षेद्याधुनिकालंकारिकाः सर्वे वर्णयन्ति । पक्षच्छेदात्यूवे यदि विवक्षा तदैवोपमेल्यलम्। 
पृथ्वीवृत्तम् । लक्षणमुक्तम् | अन्न श्रीरामायणारण्यकाण्डायपद्याग्रपदं प्रयुक्त मितद्यवग- 
न्तव्यम्् । तन्च अविश्य तु महारण्यमः इति ॥ 

. तदनु केण्डूलवरशुण्डाछकपोलूकषणविषमितामितविटपसालूघण्ड- 
नियोतनियोसगन्धानप्यात्तगन्धान्विद्धानैरेंहुतिगन्चैरसुमी यमानानवि- 
 नाभूतजलाशयानाशअमभागानमितश्चवरतोरातिथ्यर्शमितमसार्ग भमयो. सै- 
मलक्ष्मणयोरध्वान् ईैरोध विराधामिधानों यातुधान: । 

तद्न्विति | कण्डूर्नाम नंखाशुछ्लेखनापनेयस्ल्ग्रोगविशेषः । सा एषामस्तीति क- 
२७००-७७ ७3७७७. +छ+.७७3 ७७७७७. »»&4.५».»......».५७भ७छफा:५५७.७७७» मानना» <».७७»»०७४+न-०००००००५५.५»+«.७७७»+आ 

हक १. 'तितः” इति पाठ:, २. “कण्डूछापनयनपठुशुण्डाल” इति पाठ:. ३. 'मितानमित- 
विटप' इति पाठः, ४. “वा? इति पाठः. ५. “गन्वैर्धूमस्तोमैं? इति पाठ:, ६ 

4 0 ह जप श्रमित; 'अश्रमित! इति पाठौ, ७. 'दाशरथ्योः?इति पाठः, ८.“तरसा रुरोध'; 'सहसा 
रुरोध” इति पाणै. ह 
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ण्डूलाः । सिध्मादित्वाह्नच्। झण्डास्तुण्डा एषां सन््तीति शुण्डालाः। प्राणी स्थादातो ल- 
ज्वक्तव्य:? इति मत्वर्थीयों लच्यत्ययः । रेफान्तपक्षे शमीकुटीशुण्डादिश्यो रः? इति रप्र- 
त्यय: । कण्डूला ये वरशुण्डालकपोला मत्तेभगण्डस्थलानि तेषां कषणेन संघर्षणेन विष- 
मिता विशकलीकृता अमिता असंख्याताश्व विटपाः शाखा यस्म स तथोक्तः । 'विठ॒पः 

पहवे पिद्ने विस्तारे स्तम्भशाखयो:? इति विश्वः । ताइशो यः सालषण्ड: सजेकतरुनिव- 
हस्तस्मान्निर्यातो निर्गतो निर्यासगन्धो मजाविशेषामोदो येषां ते तथोक्तानप्याह्मगा-- 
न्धान्पुनः खीकृतामोदान् । अभिभूतामोद्ानिति गम्यते । विदधाने: । नि]संगन्धवि- 
घुरल्े5पि पुनः खाभिव्याप््या बहुलतरगन्धसंपन्नान्कुर्वाणरिव्यरथ: । 'सालेई. सर्जकाइ्यो- 

श्रकर्णका: सख्यसंवर:,” “आत्मगन्धो5्मिभूतः स्थात? इति चामरः। आहहिगन्वैहूयमा- 
नहविराद्यामोदैर्देत॒णि: । गन्धो गन्धक आमोदे छेशे संवन्धगवंयो:? इति- विश्व: । अनु- 
मीयमानानशभ्यूह्यमानान, । दूरादेवेति शेष:। इमे ऋष्याश्रमा भवित॒महन्ति । आहुतिगन्घ- 
वत्त्वात्संत्रतिपन्नाश्रमवदित्यज्ञमितिविषयी क्रियमाणानिल्यर्थ: । अविनाभूताः स्वेतः अ- 
तिपन्ना जलाशया हदा ये तान् | श्रमहारिण इल्यर्थः। आश्रमभागूृनंभितस्तपोवनानां 
समन्तात् । अमितःपरितः-” इत्यादिना द्वितीया । चरतोः संचारेत त्परयोरातिथ्येन 
मुनिविरचितातिथिसत्कारेण । “अतिथेण्य:”? इति ण्यग्रद्ययः । सह शान्ति गमितो 

मार्गश्रमो 5ध्वगमनअयुक्त खेदो ययोस्तयो: । 'श्रमः खेदो 5ध्वरत्यादे:? इति छक्षणम्। रास- 
लक्ष्मणयोदाशरथ्योरध्वानं मागैम् । विराध इत्यमिधानं नाम यर्थ स तथोक्तो यातु-. 
थानो राक्षसो रुरोध निरुद्धवान्। “यात॒धानः पुण्यजनो नै्ऋतो यातुरक्षसी” इत्यमरः ॥ 

स एप रोषभीपषणवेषस्थिशिखशिखावतंसितविविधम्ृगशवशतहद्यः 
शतहदातनयः सीतामपजहार । व्याजहार च दाशरथी । 

स इति | रोपेण सहजामपेंण भीपणो भयंकरो वेषो यस््य स तथोक्तः । नन्या- 
दिल्लाह्युद् । त्रिशिखशिखया त्रिशलाग्रेणावतंसितानि श्रोतानि विविधम्वगशवशत्त- 
हृदयानि शतसंख्याकर्सिहादिनानाविधम्॒गम्नतशरीरवक्ष:प्रदेशा यस्व स तथोक्तः 
सन् । भक्षणार्थ झलाग्रप्रोतर्सिहाग्ननेकम्रगनिवह इत्यर्थ:। तथा रामायणम्--- 
नअ्रीन्सिहांश्वतुरों व्याधान्दों इकी एपतां दश । सविषाणं वसादिग्धं गजस्थ च शिरो 
महत् । अवसज्यायसे शले निनदन्तं महाखनम् ॥” इति । शतहृदायास्तनयः स एफ 

सो5यं विराध: । सीतामपजहारापहृतवान्। दाशरथी रामलक्ष्मणौ प्रति व्याजहारो- 
वाच । व्याहार उचक्तिलंपितम! इत्मर:ः ॥ 

व्याहारप्रकारमेवाह--- 

को युवां युवानो, कतस्ली, वामाचारवर्खातिभाति वामाचारः। चीरे 

१, भीयणब्िल्ेकी” इति पाठ: २. 'शिखरावतंसित” इति पाठः. ३२. शत£ इति 
पाठः. ४ प्रतिभाति में? इति पाठ: | 
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_अषुषि, जठाः शिरसि; करे च चण्डकोदण्डश । कायमाकह्पः, कंचन 

कल्पलछताऋलपेयमनल्पाभरणा तरुणीति । 

काविति। युवानौ तरुणी युवां भवन्ती का। करिमिन्वंशे जाताविद्यर्थः: । कुतः 

'कस्माहेशादागती कुतस्लौं । “अव्ययात्त्यपू! । वां युवयो: । थयुष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थी- 

'द्वितीयास्थयोवोनावी” इति वामादेश: । आचारः अद्तत्तिवामाचारवह्वकाचारवत् । 

अतिरम्याचारवदिति परमार्थ: । वामस्तु वक्तो रम्ये स्थात्सव्यें वामस्थितेउपि च? 

इति शब्दाणवे । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्गतिःः इति वतिग्नत्ययः । अतिभाति परिस्फु- 
रति | कुतः । वपुषि देहे चीरं॑ वल्कलम् । शिरसि जटाः । करें च चण्ड: अ्रकाशमानः 
कोदण्डो धनुयेस्स स तथोक्त: | अय॑ परिद्श्यमान आकल्पो जटठावल्कलशरचापासि- 

धारणरूपो वेष:। “आकल्पवेषों नेपथ्यम” इत्यसिधानातू | क्ू । कल्पछताकल्पा कल्प- 

वल्लीसदशी । सकलमनोरथपूरणीत्यथ:। “ईषद्समाप्ती कल्पब्देश्यदेशीयर:” इति क- 
ल्पप्प्रययः । अनल्पाभरणा सकलाभरणभूषितेयमेषा तरुणी सुन्दरी । कचन। 
मसुनिवेषधारणस्नीसाहचर्ययो रत्यन्तविरुद्धत्वाद्ति भावः । इति व्याजहारेति संवन्धः ॥ 

दाशरथिरपि कथितनिजान्बयों विराधाझ्ले वेपमानां विदेहदुहित्रं 
विलोक्य सकोपः सोमित्रिणा साक॑ रक्षोवक्षसि शिलीमुखान्निचखान। 

दश्शरथिरिति । दाशरथि: श्रीरामोषपि कथित उक्तो निजान्बयो निजवंशो 
येन स तथोक्तः सन् । इक्ष्वाकुबंशप्रभवत्वादिनिजकथां कथयिल्रेत्यथैः । विराधस्थाह । 

ऋटिग्रदेश इति यावत् | वेपमानां भयसंश्रान्ततया कम्पमानां विदेहदुहितरं बैदेहीं 
* विछोक्य । अत एवं सकोपः सामषे: सनन््सोसित्रिणा साके लक्ष्मणेन सह रक्षोवक्षसि 
विराधोर:स्थले । शिली शल्य मुखे येषां ते शिलीमुखा वाणास्तान्निचखान निखातित- 
वान् । सप्तमिवाण रक्षोवक्षो विदारयामासेत्यर्थ: | 'धन्षुषा ज्यागुणवता सप्तबाणान्मु- 
मोच ह' इति श्रीरामायणे । “अलिवाणो शझिलीमसुखौ” इत्यमरः ॥ 

ततः कि तनत्नाह--- 
3 

विशिखे विशिखे तेस्मिन्विधातृवरवर्सणि । 
३ १ ८. ८७ ॥, [4 ह हि सीतां विक्षिप्य चिक्षेप झूरू रक्षो रघूदहे ॥ २ ॥ 

विशिख इति | विधातृवरो ब्रह्मयवर एवं वर्म कझ्जके यर्य तस्मिन् । अभेयकंवच 
इलसथः । तलुत्र॑ वम कश्ुकम्! इत्यमरः | अत एवं तस्सिन्विराधे विष्रये विशिखे। 
रामवाणेष्वित्यर्थ:। जातावेककचनम् । अत एवं शिलीमुखानि न वहुवचनविरोधः । 

(५ 7 दराज' इति पाठो... २, निजपान इप पा पद इ उ् के ह - १. राज” इति पाठः. २. “निजघान? इति पाठ: ३. एतत्पूवम 'ततः? इति 
शाठः क्चित्, ४. 'तत्नः इति पाठ:. ५. “निक्षिप्यः इति पाठ:, 
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'विगता: शिखा अग्माणि यर्म तस्मिन् । अरकिंचित्करेषु सत्स्रित्मरथ:। रक्षो विराधः । 
सीतां विक्षिप्य विहीांयरघूहूहें रघुनायके विषये शर्छ चिक्षेप प्रययोज ॥ 

तदनु शलूमखण्डयद्जसा 

शितशिखं रघुनायकसायकः । 

नियतमेव विराधविरोधिनां 
८७ 6 

हृदयझूलछमपि त्रिदिवोकसाम् ॥ हे ॥ 
तदन्धिति। तदलु तदनन्तरं रघुनायकस्थ सायकों वाणः शितशिख॑ तीक्ष्णाप्न॑ 

आल विराधपअयुक्त त्रिशल्मअ्ञसा शीघ्रमखण्डयदच्छिनतत् । तथा विराधविरोधिनाम् । 

विराधोपदुतानामिल्यथ: । त्रिदिवः खर्ग ओकः स्थान येषां तेषां देवानां नियत 
नित्यानुस्यृूतम् । एवकारस्ल्योगव्यवच्छेदार्थकः । हृद्यश्ल हच्छूल्यमप्यखण्डयत् । 
श्रीरामवाणसण्डितं विराधशल्ं निरीक्ष्य देवा विशल्यान्तःकरणा व्भूवुरित्यर्थ: । 
अन्न दयो; शलूयो: प्रकृतयोरेव खण्डनक्रियारूपसाम्यादीपम्यस्थ गम्यसानलात्केवल- 
अकृतगोचरा .तुल्ययोगिता । ह्ृतविलम्वितम् । द्रुतविलम्बितमाह नी भरी? इति 

'लक्षणात् ॥ 
पर का ५ ५ ग् 

विराधो5पि क्रुधा सरमसमसभिपत्य स्कन्घे निधाय रामरक्ष्मणो ग- 
तिनिरोधापराधप॑रिहाराय हिसकराहिमकरोी प्रस्थे वहन्विन्ध्य इव प्रतस्थे । 

विराध इति । विराधोडपि कुधा शलूखण्डनजनितक्रोधेन सरभर्स संवेगम्। 
'(रभसो वेगहर्पयों:” इति विश्वः | अभिपलाम्युपगम्य | गतिनिरोधापराधपरिहाराय 

निजागमनश्रतिवन्धनिराकरणार्थ रामलक्ष्मणी स्कन््घे । अंसयोरिद्यर्थ: । निधायारोप्य 
हिमकराहिमकरी चन्द्रसू्ों प्रस्थ सास्वो: । 'स्नुः अस्थः सानुरखियाम” इसमरः । 
चहन्धारयमाणो विन्ध्यों विन्थ्याचल इव प्रतस्थे चचार । 'समवप्रविभ्य: स्थ:? इत्या- 

त्मनेपदम् । अन्न विन्ध्यस्य मेरुस्पर्थया चन्द्रसूयंगतिनिरोधकीन्नल्ससेमवे5पि प्रस्थाना- 
संभवादुस्मेक्षा ॥ 

५ 
रामस्त्र विराधवधोदुक्त सोमित्रिमेवमभिद्धे । 
राम इति | तत्न तस्मिन्समये रामो विराधस्त वे हिंसायामुझुक्त॑ संनद्धं सौ- 

, मित्रिमसिदव उबाच ॥ 
तदेवाह--- 

# ७ अ जे 

या तु नः पदवी संषा यातुनश्ास्य छक्ष्मण । 

यातुकाम तयेवेद यातु कार्म न हन्यताम्॥ '४ ॥ 

१, 'परिहरणायिव” इति पाठ:, २. 'मिहिरहिमकरों” इति पाठः, ३. सिय॑“इति पाठ:- 
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यैति। हे लक्ष्मण, या ठु यैव । तुशब्द्स्लवधारणार्थकः । नोउस्माक॑ संवंन्धिनी " 

पदवी मार्ग: । यस्माजिगमिषता पदवी त्यर्थः । सैषेवास्थ यातुनो राक्षसस्थ पदेवी । नि्कत्तो: 

यातुरक्षसी” इत्यमरः। अस्लेव | कि तन्नाह--इदं रक्षस्तया पदव्यैव । याठुं कामी यस्य- 

तदातुकामं गन्तुकामम् । 'ठतुं काममनसोरपि” इति तुसुनो सकारलोपः । अतः काम ययेच्छे- 

यातु गच्छतु। यातेलेंट् । न हन्यतां न वध्यताम् । दुर्गमेडस्मिन्कान्तारसार्गेडस्मद्वे हन- 

तात्पयणोपकारलादयं न हन्तव्य इत्यथः | नह्यस्माभिरस्मात्कुद्ररक्ष:कांटकाद्धित्तव्यमू: 

किंतु कतिपयोद्वहनेन खुख॑ गत्वानन्तरममुं निहन्चः। अतो यथेच्छ गच्छलित्यर्थ:। एतेना- ' 
स्थालन्तयैयसंपत्तिः सूच्यते.। 'मनसो निर्विकारलं बैये सत्खपि हेतुषु” इति रसिकाः ४ 

-. अन्न श्रारामस्थ कान्तारसुखसचार काकतालचिन्यायनान्यस्यार्थस्य रक्षोवहनस्थ कार- 

णत्॒कथनात्समाधिरलंकार: 4 'कारणान्तरयोगात्कार्य स्थ सुकरत्वं समाधि: इति सूत्रम् ॥ 

आये कवलय मामम् विसश्षे- 

वद्यातिकरुण रुदतीमवेक्ष्य .सीताम् । 

अरम्रचयताम॒भावासभ्या 

पाशितभज भ्रजभारहीनमेनम् ॥ ५॥ 

अयीति । अयि हे राक्षस, मां कवछूय भक्षय । अमू रामलक्ष्मणी विमुश्च त्ज । 
“शेमुचादीनाम” इति नुम् । इत्युक्त्वेति शेष: । खापेक्षयापि तयोरत्यन्तप्रेमातिशय- 
लस्स्य संभवादिति भावः | अतिकरुणमतिदीनं रुदतीं रोदनं कुवांणां सीतामवेक्ष्य 
दृष्टा उभी रामलक्ष्मणी । अरं क्षिप्रम् । लघु क्षिप्रमरं द्ुतम” इत्यमरः । असिश्यां 

' खंद्ाभ्यामेनं पिशितभुजं ऋव्यादं पविराधम् । भ्ुजावेव भारस्तेनहीनं॑ रहितमरचय- 

तामकुरुताम्। लक्ष्मणः सब्यबाहुं रामो दक्षिणं च चिच्छेदेत्यर्थ: | तथा श्रीरामायगम्--- 
तस्थ॒ रौद्स्थ सोमित्रिः सत्यं बाहुं वभञ्ञ ह । रामोडपि दक्षिणं बाहुँ तरसा त्तसंथ . र* 
क्षसः ॥! इति। पुष्पिताआा इत्तम् । “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजी 
जरगाश्व पुष्पिताग्रा इंति लक्षणात् ॥ ै 

ततस्तीकणतरप्रहरणगवाशक्षितवक्षसा रक्षसा न परित्यक्तेष प्राणेष परा- 

क्रमाविषयपराक्रमोीं प्राक्रसेतामेतों तदहूगांठतरधरधारासकंन खनन्- 

ः क्तमाया काननक्षमाया राक्षसशवोचितमंवटसतिविशक्लट्मुत्पाद्यितुम् || 

तत इति । ततो भुजच्छेदानन्तरं तीक्ष्णतरप्रहरणेन ग्राढतरप्रहारेण॑ गवाक्षव- 
त्कृतं गवाक्षितं छिद्गितम् । 'तत्करोति” इति ण्यन्तात्कमंणि क्त: । वक्ष उरस्सथल 
यर्य तेन तथोक्तेन । शैषिकस्थ कपो वैभाषिकलान कप् । तेन रक्षसा विराधेन आ- 

१. 'छ्षरप्रश्नहरण' इति पाठः, २, विकटमवटम? इति पाठ: - 



१७६ चम्पूरामायणम् ॥ 

' शेष न परित्यक्तेषु सत्सु । तस्मिन्न ते सतीत्यथः । नजर्थस्यं नशब्दस्थ सुप्सुपा? 
'इति समासः ! एतौ रामलक्ष्मणीं पराक्रमस्य भुजबलस्थाविषयो5गोचरः पराक्रमः का- 
ठिन्यं यंस्याः सा तस्थाम् । अशक्यायामितद्यर्थ: | तथा तस्य॒ विराधस्थागैेम्यो5व- 
यवेश्यो गलितया परिस्तरवन्त्या रुधिरधारया रक्तप्रवाहेण यः सेक आप्वस्तेन ख- 
ननक्षमायामवदारणयोग्यायां काननक्षमायां कान्तारक्षितद्याम् । क्षितिक्षान्त्यो: क्षमा 
आुक्ते क्षमं शक्ते हिते ब्रिष्! इत्यममरः । राक्षसशवस्यथ॒राक्षसकुणपस्योचितमनुरूपम् । 

भ्यादर्शां तादइशी गतिः” इति वचनादिति भाव: | राक्षसानां प्रेतानां गरतैग्रक्षेपणस्य 

<शर्मल्लादिति भावः । तेनेवोक्त श्रीरामायणे श्रीराम श्रति---रक्षसां गतसत्त्वानामेष 

भर्म: सनातनः । अव्े ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः ।7 इति । अतिविशद्ठूट- 
अल्यन्तविशाल्म । “विशद्टूटं प्थु वृहद्विशालं पथुरुं महत इत्यमरः । अवबर्ट गर्तम् ॥ 

“र्तावटी भुवि श्वश्ने! इत्यमरः । उत्पादयितु रचयितुं प्राक्रमेतामुपकान्तवन्तो ॥ 

तत्क्षणमेव क्षणद्ाचरो5पि संजातप्रत्यभिज्ञो रासाय व्यजिज्ञपत् । 

तत्क्षणमेवेति | तत्क्षणमेव तस्मिन्नेव क्षणे । गरततरचनासमय एचेलरथः । 'अल्यन्त- 
संयोगे द्वितीया? । क्षणदाचरो विराधो5पि संजाता स्प्व॒ृत्यारूढा अत्यभिज्ञा पूर्वानुख- 

वृत्तान्तपरामर्शों यस्य तथोक्तः सन् । रामाय व्यजिज्ञपद्विज्ञापपामास । निजबृत्तान्त- 

मिति दोष: । “क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम” इति संप्रदानल्ाचतुर्थी ॥ 

तत्पकारमेव विशणोति--- 

आत्मनों गन्धवेकुछसंभवं रम्भापरिरम्भणारम्भसंरस्म॑ तच्छुचणकु- 
पितवेश्रवणदेत्तां रक्षोौरूपिणी शापव्यापदं तस्थवास्तथाविधमवसान च | 

आत्मन इति । आत्मनः । खस्पेति सर्वत्र संवध्यते । गन्धर्वा्णां देवयोनिवि- 
शपाणां देवगायकानां कुले वंशे संभवमुत्पत्तिम् । तथा रम्भाया वैश्ववणल्ुषायाः परि- 
रम्भणारम्भसंरम्भमालिइ्ननोद्योगसंश्रम॑ च। तथा तच्छुवणेन रम्भापरिरम्भणारम्भ- 

सेरम्भाकणनेन कुपितः कुद्धों वेश्रवण: कुवेरस्तेनेव दत्तामतिरुश्यम् । विश्ववसों5पत्य॑ 
बैश्वण इति विश्नहः । 'तस्थापलम” इल्मण् । 'विश्ववसों विश्ववणरवर्णी इति अकृते- 

विश्ववणादेश: । “किनरेशो वैश्ववण:” इत्यमरः । रक्षोरूपिणीम् । राक्षसरूपदायिनीमि- 
व्यर्थ: | शापव्यापद शापरूपमहाविपत्ति च । तस्या; शापव्यापदस्तथावि्ध ताहकप्र- 
कारम्। वनवाससंचारतत्परेण रामेण श्रश्नप्रक्षेपणरूपमित्यथ: । अवसानमन्तं च। 
व्यजिज्ञपदिति संबन्धः । अत्रेदं रामायणवचनम्--“अभिशापादहं धोरां ग्रविष्टो रा- 
क्षसीं तनुम् । तुम्बुरुनांम गन्धवेः शप्तो वैश्रवणन ह॥ असाद्रमानश्व मया सोडब- 
चीन्मां महायशाः । यदा दाशरथी रामस्लां वविष्यति संयुगे ॥ तदा अक्ृृतिमापन्नो 
भवान्खगे गमिष्यति । इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तमुवाच ह ॥? इति ॥ ॥ 

१. अलमिज्ञ: सन््राम॑ इति पाठः. ३, परिरम्भ” इति पाठः, ३. 'दत्त:” इति पाठ, 



अरण्यकाण्डम् | ह १७७ 

रक्षोवधः प्रकृत इल्यमेव शंसे- 

त्खर्गाय गायकपदं गमितो विराधः। 

नागालयाय वपुरस्थ वदेदितीव 
खन्ने तद॒क्षिपदिषुप्रहत॑ स राम: ॥ ६ ॥ 

. रक्त इति । रक्षोवधो राक्षससंहारः ग्रकृतः अक्रान्तः । रामेणेति होषः । 

इति । एतद्बचनमिद्यर्थ: । गायकपदं गन्धर्वस्थानं गमितः आपितो5य॑ विराध एवं स्व- 
गाय । स्वगैलोकवासिभ्य इल्यर्थ: | शंसेत् । स्वगलोकगतममुं दृष्ठा देवाः प्रक्रान्तो रा- 

: क्षवध इति जानीयुरित्यर्थ: । तथास्य विराधस्थ वपुसतशरीरं के नागालयाय 7 

पाताललोकवासिभ्य इत्यथैः । “अधोभुवनपातालबलिसझरसातलम् । नागलोकः? 

इत्यमरः । रक्षोवधः ग्रद्नत्त इति व्देत्कथयेत् । भूलोके तु प्रसिद्धमेवेति भावः । इति 
मलेति शेष: । स राम इषुभिवोणै: ग्रहतं ग्रकर्षण हतं तद्विराधवपुः श्वश्ने गरतेंडक्षि- 
पतू | क्षिप्तवानिवेत्युत्रेक्षा । पातालपर्यन्तगम्भीरे' गर्ते तद्गपर्निपातितवानितद्यथः ॥ 

तदनु नाकछकभ्रजनाय परुद्ठतेन समाहूतस्य भगवतः शरभज्ञस्या- 

अमपदं रघुपतिरभजत । । 
तदन्विति। तदन्न॒ विराधवधानन्तरं रघुपति: श्रीरामो नाकलोकभजनायः 

स्वलोकनिवासार्थ पुरुह्तेनेन्द्रेण समाहृतस्य | तावकं तपः फलितम् , अतः स्वलॉकः 
भजेद्याकारितसेेत्यर्थ: । समस्तमुनिजनसमभिलषणीयसानिध्येनेन्द्रेण स्वयं समाहू*. 
तल्लात्कि तस्प माहात्म्य॑ कथनीयमिति भाव: । भगवततः पूज्यस्थ शरभन्गस्य शर- 

भज्जनाम्नो मुनेराश्रसपद तपोवनस्थानमसजत ग्राप ॥ 

ततन्र। 

तन्नेति । तन्न तस्मिन ॥ 

दृशशतनयनेडपि वीक्ष्यमाणे.. 

दशरथपुत्रसिषेविषैव जाता । 
मनसिजशरभज्ञका रिवृत्ते- | 

मेनसि मुनेः शरभज्ञनामभाज; ॥ ७॥ 

दशोते। दशशतानि नयनानि यस्य तस्मिन्सहस्राक्षे वीक्ष्यमाणे दश्यमाने सत्यपि ६ 
अलब्यदशेने देवेन्द्रे दृष्टे सत्मपीत्मपिशव्दार्थ:/ मनसिजशराणां मन्मथवाणानां भई करो- 
तीति तद्भजकारिणी इत्तिवैतेनं यस्थ॒ तथोक्तस्थ जितेन्द्रियस्येत्यर्थ भड्कारी सत्र 'स्तरिया: 
पुंव्त इद्यादिना पुंवद्धावः । शरभह् इति नाम भजतीति तथोक्तर्य मुनेः । 'निनृचत्त 



१७८ चम्पूरामायणम् । 

सर्वतलज्ञ: कामफोधादिवार्जेत: । ध्यानस्थो निष्कियो दान्तस्तुल्यमृत्काश्ननो मुनि: ४? 
इत्युक्तलक्षणस्थ शरभझमुनेसेनसि दशरथपुत्रसिषेविषिद श्रीरामभजनेच्छैव । सेवते: 
सनन्तात्ल्लियामग्रल्लये टाप्ू। जाता समुत्पन्ना। निरतिशयनिर्मलनित्यानन्द्खरूपस्थ 
भक्तजनपारिजातस्थ भगवतः श्रीरामस्गर भजनानन्दं विहाय खलाके न किमपि भोक्त- 
व्यमस्ति, अतस्तत्सेवां कुख्ा खलॉकमागमिष्यामीतीन्द्रं प्रेषितवानितद्यथ: । अतः 
एवेन्द्रवाक्यमुछब्यापि श्रीराममजनमस्थ युक्तमिति भावः । पुष्पिताग्रा इृत्तम् ॥ 

स मुनिराश्रमस्थ काकुत्स्थमातिथ्येन समाराध्य तत्सांनिध्याच्छुड्धां 
मत्रपूतामाहुतिमिवोत्मतर्जु तनूनपाति पातयिल्रा शाश्वत पद स- 
साश्मितवान । 

स॒ इति । स मुनि: शरभह्ट: ) आश्रम तिष्ठतील्ाश्रमस्थम् । निजभाग्यवशादाश्रम 
'प्रद्यागतमितद्यथः। 'सुपि स्थः? इति कप्प्रयय: । काकुत्स्थ॑ ककुत्स्थान्वये5वतीण श्री- 
राममातिथ्येनातिथिसत्काोरेण समाराध्य सम्यक्पूजयिल्ला । तस्त श्रीरामस्य सांनिध्येन 
संनिधानेन झुद्धां पविन्रामात्मतनुं निजशरीरं॑ मन्रेण ऋग्यजुःसामादिना मन्ञ्रवादेन 

पूतां पविन्नामाहुतिसाज्याहुतिमिवेत्युपमा । अतनुरमन्द ऊष्मा चर तस्मिन् । जा- 
ज्वल्यमान इल्रथः । तनूनपाति जातवेद्सि । जातवेदस्तनूनपात्” इस्रमरः । पात- 

[० ०, है] & 3] 

यित्चा निक्षिप्य । शाइवत्त पद ब्रह्मस्थानं समाश्रितवान् | मुक्तो5मूदित्यर्थ: । आत्मा 
बारे इृणवब्यो मन्तव्य: श्रोतव्यो निदिध्यासितब्य? इस्ादिश्रुआ परमात्मरूपश्रीरास- 

दशनस्त्र मोक्षहेतुलान्मुक्तियुक्तैवेति भावः । 'दद्धः शीचक्रियाल॒प्त: प्रद्याख्यातमिष- 
क्वियः । आत्मानं घातयेयस्तु ऋ्ूग्वग्न्यनशनाम्वुभिः ॥” इति वचनाच्छरभज्जस्य नन््यास्थ 

एवाम्रिग्रवेश इति मन्तव्यम् ॥ 

तत्तस्तीक््णतपसः सुत्ती&णस्य तस्य निदेशेन देशात्तस्मादुच्चछितः सलि- 
छनिधिपानसंभावित्तजीवनाभावशइ्डया शरणाशअ्रयणाय लम्बसाननी- 

लाम्बुद्कुटुम्वसंदेहावहून नानानोकहनिबहेन पिहितासोगसगस्थाश्र्स 
रामः ससंभ्रममाससाद । 

तत इति। ततः शरभज्ञ्मोक्षानन्तरं रामस्वीक्ष्णं निशितं तपो ब्रतोषवासादिरूप 
यस्म तथोक्तस् सुत्तीदणस्र मुनेर्निदेशनाज्ञया । एतेन सुतीक्ष्ससंदशनमपि कृतमिति 
सूचितम् । तस्मादेशात्सुतीक्ष्णाश्रमप्रदेशात् । 'पद्ममी विभक्ते? इति पश्चमी । उच्च- 
लितः अस्थितः सन्। सलिलनिधिप्रानिन समुद्राचमनेन संभाविता संग्रतिपन्ना या 

जीवनाभावशड्ा जीवनस्पोदकस्य । जीविकायाश्रेति गम्यते । अभावशद्ञाभावोस्पेक्षा 

१. आदूत्तिम” इति पाठ:. २. आत्मनस्तनुं? इति पाठ:, ३- सुतीदक्षण! इति पाठ: 
४. “निरदेशात्” इति पाठ:, ५. 'रामः ससंग्रमम” इति नास्ति कचित्. ; 



अरण्यकाण्डम् । १७९, 

तया हेतुना । शरणाश्रयंणाय । शरणं गन्तुमित्मथः । लम्बमान खेंसमान यन्नीलाम्बुद- 
कुट्म्वं नीलमेघनिकुरुम्वम् । तदिति संदेहावहेन संशयप्रदेन नानानोकहनिवहेन ना- 
.नाविधवृक्षपण्डेन पिहिताभोगमाच्छादितदेशविस्तारम् । “वष्टि भागुरिरछोपमवाप्यो- 

'रुपसंर्गयो:” इंत्यपरकारछोप: । 'अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च! इत्समरः । 
अगस्लमुनराश्रम॑ ससंशत्रममाससाद श्राप 0 
धर कप [क 

अकथयच्च सेथिलीम । ु 

अकथयदिति । मैथिलीं प्रत्यकथयदुक्तवांश्व । मनोविनोदार्थमाख्यायिकाः कथि- 
'यितुमारव्धवानिति भाव: । अन्नानोकहनिवहविशिष्टनीलाम्बुद्संदेहवलोस्प्रेक्षणात्संदें- 
'होजीविनी ग्रुणनिमित्ता जातिखरूपोल्रेश्नेति संकरः। संदेहशब्दस्य भ्रान्तिपरलेन 
आन्तिमद्लंकार इति विवेकः ॥ 

कथनग्रकारमेवाह तस्येत्यादिना चतुर्भिः-- 

तस्येदमाअमपदं सरसीरुहाक्षि 
संख्याविद्दीनमहिमैकनिकेतनस्य । 

भतों समस्तसरितां कुपितस्य यस्य 
हस्तारविन्द्मकरन्द्द्शामवाप ॥ < ॥ 

हे सरसीरुह्मक्षि पद्मलोचने मैथिलि, इद्मेतत्परिदृश्यमानं संख्याविहीनमहिमैक- 
निकेतनस्थागणनीयमाहात्म्यमुख्यनिलयस्थ॒तस्य मुनेराश्रमपदमाश्रमस्थानम् । यत्तदो- 

निद्यसंवन्धात्तच्छव्द्य॒ यच्छव्दापेक्षायामाह--समस्तसरितां भर्ता समुद्रः कुपितस्य 
क्रुद्धल्य यस्य मुनेरगस्त्यस्य हस्त एवारविन्द तन्र मकरन्ददशां पुष्परसावस्थासवाप | 
इंदड्माहात्म्यसंपन्नो5ये मुनिरिति भावः । रूपकालंकार: । तथा परिच्छिन्रे मुनिहस्ते- 
5परिच्छिन्नसमुद्ृस्सधियल्लकथनाद्धिकप्रमेदो इलंकार: । “आधाराधेययो राजुरूप्याभावे- 
5धिको मतः इति लक्षणात् । वसनन््ततिलकाबृत्तम् 

इह सम्रद्गजेन्द्रन्यस्तहस्तातिभारा- 

त्पथि नियमितशाखः सलकीदवृक्ष एघः । 
अभिनयति निकामं संगतोच्छायहानि- 

एः कप बेन्ध ८७ 
र मुनिवरकरपाताऊुपविन्ध्याद्रिमुद्राम् ।॥। ९ ॥ 

इह्दाते । इहास्मिन्पथ्याश्रमसार्ग समद्गजेन्द्रेण मत्तमहामतडजेन न्यस्तो विश्र- 
माथे पहवमक्षणाथे वा निक्षिप्तो यो हस्तो निजतुण्डः स एवातिभारो भारातिशयस्त- . 
स्माद्धेतो: । नियमितशाखों भुम्रशाखः । अत एव निकामसल्यन्त संगता आप्ता 

.त--+++++5 

१. 'सरसीरुहाक्षी” इति पाठ: २. 'विनमित? इति पाठः- 



१८० स्पूरामायणम् । 

उच्छायहानिरोन्त्यभज्ञे यस्य स तथोक्तः । उत्कृष्ट: श्राय उच्छाय: । घजन्तेनोप- 
सर्गस्य समानोपरूशद्धञ्प्रद्ययः । 'अ्रेणीभुवो5नुपसर्गे! इति नियमात् ! एषोड5य परि- 

. दृश्यमानः । सकृकी चासी इक्षश्रेति विशेषणसमास; । गजभरक्ष्याख्यव्क्षविशेषः । अच्र 

ब्रक्षशब्द्स्य सामान्यवाचकत्वान पौनरुक्त्यं चूतदइक्ष इत्यादिवत् । 'गन्धिनी गजभ- 
दक्ष्या तु समहासुरभी रसा। महेंरणा कुन्दुरुको सकृकी हादिनीति च ॥” इत्यमरः । 'स- 
छकी स्याह्नजश्रिया' इति हलायुधश्व । झुनिवरस्यागस्त्यस्थ महामुनेः करपाताद्धस्तेन 

नियमनद्धितो: । भुभस्यावनतस्यथ विन्ध्याद्रेमुद्रों परिपाटीममिनयति नाट्यलजु- 
करोति । प्रकठयतीत्यर्थ: । एतन्मुनिनियमितविन्ध्याद्रिमुद्रानुकरणमेतन्मुन्याश्र- 
मस्थवृक्षस्य युक्तमिति भाव: | पुरा किल मेरुस्पर्घया ग्रवर्धभानं सूर्यमागविरोधिनं 
पिन्ध्याचलं त्रिद्शाभ्याथतो5गस्त्यः स्वहस्तेत नियमितवानिति पौराणिकी कथा। 

अन्राभिनयते: साहश्यपर्यवसानादुपमा । तथा मुद्रामिह्यत्र तत्सहशीं मुद्रामिति 
साहइ्यस्थापेक्षादसंभवद्व स्तुसंवन््धरूपी निद्शनालंकारः: । इत्यनयोः संख्ष्टिः । मा- 
फलिनीद्त्तम् ॥ 

५५० पक 
तस्मिन्महापथधिया बदन विगाह्य 

निर्गेन्तुमक्षमतया जठरे छुठल्लिः । 
वन्येगेजेरजगरा: स् नेभ्यो 

वातापिदानवद्श ॥ १०॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्नाश्रमेंडजगरासि मानो महाह्ञाः सर्पविशेषाः 

फर्तार: । 'तिलिप्स: स्यादजगरः? इत्यमरः । महापथधिया |'महामार्ग इति भ्रान्त्या । अत 
एवं आ्रान्तिमद्लुकार: । वदनं निजवककुहरं विगाह्म श्रविरेय । निर्गन्तुं पुनरागन्तु- 
मक्षमतयासमर्थतया | संकटल्वादिति भावः । जठरे कुक्षिगोलके छठद्विवेर्तमानेवने- 
भवैवन्यगेजैं: पिशिताइनेम्यः ऋव्यादेम्यः । वातापिदानेवदर्शां वातापिनामक- 
दानवावस्थामुपरदेशयन्त्युपदेश  कारयन्ति । उपमा । उपपूवोह्विशतेण्येन्ताहनद । पूर्व 
ममुष्य महात्मनो5्गस्लस्थोदरें वातापिनामा दानव एवमेव परिछठआर्णोडभूत् | 

अतो युष्मामिः कैतवाचरणैन भवितव्यमिति वोधयन्तीत्यर्थ: । अज्ोक्ता्थीसंबन्बेडपि 
सत्संवन्वकथनादतिशयोक्तिभिद: । स च पूर्वोक्तथ्रान्तिमता सापेक्षितल्वात्संकीयते । 
अन्न श्रीरामायणवचनम--“भगस्त्योडपि तथा देवेः प्राथितोडय॑_महरपिंसिः । अनुभूय 
किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ॥” इति । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

आश्वयोन्तरमपि विद्यत इल्ाह--- 

किंच | 
किवेति॥ ..... 

१. अस्मिन? इति पाठ:. ३, तन्न? इति पाठः, 
 ि-+वत+तनानेतततव......... 
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अरणयकाण्डम्। | : १५८१ 

हि 8 - 

चुलुकगतसमुद्रास्वादने कुम्भयोने- 

रिवरकरनिरस्ता मक्षिकोत्साररीत्या |. 

गगनगतिविहीना ये घना: पल्वढान्ते 
विपिनसहि न आप 4 लंन्ते 

षवेषेः केवर्ल ते वलंन्ते ॥ ११॥ 

चुलुकेति | ये घना मेंघाश्ुडकंगतसमुद्रस्य दक्षिणकरतलस्थसागरस्थास्वादने । 

पानसमय इत्य्थः । मक्षिकोत्साररीद्या मक्षिकानिराकरणप्रक्रियया कुम्भयोनेरग- 

स्त्वस्य । 'अगस्त्यः कुम्ससंभव: इत्यमरः । इतरकरेण सव्यहस्तेन निरस्ता निराक्ृताः । 

जाता इति शेष: । ते घना गगनगत्तिविहीना निराकरणजनितदौवैल्यान्नभोमार्ग- 

संचरणसामथ्यरहिताः सन््तः । पल्वलान्ते5ल्पसरोमध्ये । 'विशन्तः पल्व्ं चाल्पसरः” 

इत्यमरः । विपिनमहिषवेषैररण्यछलायभूमिकामिः केवलमल्यन्तं चलन्ते संचलन्ते । 

चन््यमहिषव्याजेन परिछठन्तीत्यथः । अन्न वेषशब्देन महिषल्लमपदुलद्य विशिष्टघनल्- 

अतिपादनात्सापहवोल्क्षाव्यक्षकाग्योगाहुम्या । मालिनीकत्तम् ॥ ह 

एवंविपिनविछोकनविस्मितमतिस्तदुटजनिकटमासाद रासः शिष्येः प्र- 
है] +् ८ ५ 

वेशितः सकललोकवन्दमानचरणारविन्द्मरविन्द्सभवमिव बन्दारकेसु- 

 निदृन्दारकेश्व परिव्व॒त कोपहुंकारनिरहंकाराय नहुषाय भुजंगभावदू- 
[4 ९ | + पी रे 

पिताय दत्तम्ुजंगभाव॑ खगगतिनिरोधकल्यवेपुल्ययोदुरवगाहुमहावन- 
ली प | ता थोर्विन्ध्यशैछसिन्धुराजयोगाघतागाधतातस्करकरोद रमुद्रजातवेदो विर- 

चितवातापिदानवावलछेपछोप॑ छोपामुद्रावक्षणौ्ं सकछूसरिहृल्डभनिःशेषी - 

करणवाडव्व वाडबप्रशस्तमपास्तसमस्ताशमप्युपगतद्क्षिणार्श द्ृषेकतान- 
जन्मानमपि कुस्सजन्सान सगवन्तमगस्त्यमपरश्यत् । | 

णुवमिति । एवमुक्तप्रकारेण विपिनविलोकनेन तपोवनद्शनेन विस्मिता विस्मय॑ 
प्राप्ता मतियेस्स स॒ तथोक्तो रामस्तस्यागस्वस्र मुनेरटजनिकर्ट पर्णशालाभ्यर्णम् । 
'पर्णशशालोटजो 5खियाम्” इत्यमर: । आसाद्य प्राप्य। शिष्येर्मुन्यन्तेवासिभि: श्रीरा- 
मोड5यं सुनिसंदशनाकाब्लितया समागतस्तस्मै निवेद्यन्ल्िति लक्षणवाक्येन सुनये वि- 
वेच। तदनुमत्या पुनरागतैरित्मयथे: | अ्रवेशितो मुनिसमीपं ग्रापितः सन् । सकललोकेना- 
शेषभुवनस्थजनेन वन्यमाने नमस्क्रियमाणे चरणारविन्दे पादपओ यस्य तम् । छो- 
कस्तु भुवने जने” इत्यमरः । इन्दारकैदेवैस्तथा मुनिबृन्दारकैमुनिमुख्यैश्र परिश्वत॑ परि- 

१. चुलक' इति पाठः. २. “अरविन्द्भवमिव इन्दारकबृन्दें:? इति पाठ:, ३. 'उद- 
रजातजातवेदो” इति पाठ:. ४. 'जितवात्तापि” इति पाठ:. ५. ब्राह्मणश्रेषठम्ः इति पाठ:, 

च्चं८ मरा ५८ है 
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चेष्टितम् । सकलमुनिसेव्यमित्यर्थ: । “इन्दारका देवतानि पुंसि वा देवताः ख्लरियाम्,? 
श्ृन्दारकी रूपिमुख्यो? इत्युमयत्राप्यमरः । अत एवारविन्द्संभवं ब्रह्माणमिव स्थित- 
मित्युपमा । तथा कोपहुंकारेण निजरोषजनितहुंकारेण निर्गतो5हंकारो यस्य तस्मे । 
भुजंगभावेन शचीविटभावेन दूषितायावलिप्ताय नहुपाय ययातिजनकाय .राज्ञे दत्तो 

भुजंगभावः सर्पल्ल॑ येन तस्मे । भुजज्ञे विद्सपयोः” इत्युभयत्राप्यभिधानात् । घुरा 
किल नहुषो राजा कुतश्रित्पुण्यवशात्सशरीरः खर्ग श्राप्य तत्नेन्द्रः सन् शचीजारणार्थ 
यानमथिरुह्य गच्छन्साहंकारः सर्प. सर्पेति भगवन्तमाक्षिप्य कोपहुंकारकारिणा तेन सर्पों 
भवेति शप्त इति पौराणिका: कथाः कथयन्ति । खे गच्छन्तीति खगाः पक्षिणस्तेषामपि 
गतिनिरोधे गमनप्रतिवन्धे कल्यं समर्थ वैपुल्यं विशाललं ययोस्तयोदुरवर्गाहँ दुष्प्र- 
वेशं महावनं॑ महाकाननसगाधजलं च ययोस्तयोः । बने सलिलकानने” इत्युभय- 
आप्यमर: । विन्ध्यशेलसिन्धुराजयोविन्ध्याचलससुद्रयो: संवन्धिन्यों थे गाधतागाधते 
ओऔन्नत्मगाम्मीरय तयोस्तस्करमवलोपक॑ करोद्रं करो हस्त उदरं कुक्षिश्र यस्य 
त॑ तथोक्तम् । करतलनियमितविन्ध्यल्ात्कुक्षिनिक्षिप्तसमुद्र॒त्वाच्रेति भाव: । अ- 

साधारणसामर्थ्यंकनिकेतनमित्यर्थ: । अन्न विन्ध्यस्थ॒गाधता समुद्र॒स्थागाधतेति च 

अधाक्रममन्वयाद्नेलद्यन्न छेपसंसणे यथासंख्योडलँकार: । तथोद्रजातवेद्सा जाठ- 

राभिना. विरचितो विहितो वातापिदानवावलेपछोपो वातापिनायकदानवगर्वनिवीरणं 

चेन त॑ तथोक्तम् | “अवलेपस्तु गे स्थाछेपने दूपणेडपि च” इति विश्वः । लोपा- 

मुद्राया वह दुयितम् । 'मैन्रावरुणिरस्मेव लोपामुद्रा सधार्मिणी? इल्ममरः। 'वह्भो द- 
चित्तेष्ध्यक्षे! इति विश्वः । सकलानामशेपाणां सरिता नदीनां वह्षभः पतिः समुद्रस्तस्य 
निःशेपीकरणे निरवशेपतापादने वाडवं वडवानलम् | पूवे निजोद्र॒स्य सामथ्यवर्णनम् , 
इदानीं खस्येति न पीनरुत्तयम्। अन्न सुनी वाडवल्रूपणाद्रपकम् । तेन प्रसिद्ध वडवान- 

लस्थैतच्छोपकमिल्यपूवेत्वरूप॑ वस्तु व्यज्यते । वाडवग्रशस्तं ब्राह्मणोत्तमम् । 'वाडवो 
बडवानलः:, आश्रमोषल्ली द्विजालग्रजन्मभूदेववाडवा:” इति चामरः | अपासततसस- 

स्ताशं निरस्ताशेपतृष्णमप्युपगतदक्षिणाशं ग्राप्तदक्षिणारूपद्रब्यातितृष्णममिति वि- 

रोध: । अधिष्टितयाम्यदिशमिति परिहाराद्विरोधाभासोइरुूंकार: । “आज्ञा दिगति- 

हषप्णयो:” इत्युभयत्रापि चेजयन्ती ! उत्तं च ब्रह्माण्डपुराणे---“अगस्त्ो दक्षिणामाशा- 
माश्रिद्ल नभमसि स्थितः । वरुणस्थात्मजो योगी विन्ध्यावातापिमर्देनः ॥? इति । तथा 

बपकतानं सुकृतकायनं जन्म यर्य तम्। सकलथधर्मेकनिकेतनावतारतया महानुभाव- 
मिल्यथ्रः । व्रपभायत्तजन्मानमिति च प्रतीयते । तथापि कुम्भजन्मान क्ष॒द्रकुम्भोद्धव- 

मिति विरोध: । ऊर्वशीदशनात्मस्कन्नस्य मित्रावरुणतेजसः झुम्मे निक्षिप्तल्वात्तत्संभव- 

लेनास्थ वस्तुगल्या परिद्ारात्पूवबदलंकार: । माहात्म्ये तावन्नोत्पत्तिस्थानं प्रयोजक- 
मिति भाव: । भगवन्तं पहुणैश्वयसेपन्नमगस्त्यमपश्यत् । 'सुकृते दपभे दप:,” 'एकता- 
नोडनन्यबत्तिरेकाग्रेकायनावपि! इति चामरः ॥ 
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तततः श्रीरामः किमकार्षीदितद्याशइथाह--- 

प्रभामिवाकी तससां निहन्ओं 
ब्राह्मीं दधान नियमेन लक्ष्मीम। 

तपोनिधि शोयेनिधिः प्रपन्नः 
स्वनाम संकील्य नवाम राम: ॥ १२ ॥ 

प्रमामिति । आकीमर्कसंवन्धिनीं प्रभां दीप्तिमिव तमसामज्ञानजनितमोहानाम- 
न्धकाराणां च निहन्तीं विध्वंसकारिणीम् | 'कतूकमंणों: कृति? इति कर्मेणि पषष्ठी । 

ब्राह्मीं लक्ष्मी त्रह्मेतजो नियमेन नैयत्येन निश्ठापारतचत््येण समित्कुशायागन्तुकसाधन- 

निष्पायकर्मविशेषेण वा हेतुना । दधानं धारयन्तम् । “नियमस्तु स यत्कर्मनिद्यमागन्तु- 

साधनम्? इत्यमरः । तपसो व्रतोपवासादिसहितमेध्याशनरूपस्य निधि निधानमगस्तं 

शोर्थनिधिमेहाश्ीयसंपन्नः प्रसन्नः । निर्मलान्तः:करण इति च। विशेषणद्धयेन <ुष्टनि- 
ग्रहशिष्यनुग्रहसामर्थ्योक्तिः । रामः खनाम संकीर्य ननाम । श,्रीरासशर्माह भो अभि: 
वादये”? इति निजनामोचारणपूर्वक॑ नमश्वकारेत्यर्थ: । ज्यायसां नमस्कारे तथा शा- 

ख्राचारादिति भावः । “अभिवादपरं विप्र॑ ज्यायांसमभिवादयेत् । असौ नामाहमस्मीति 
खनाम परिकीर्तयेत् ॥? इति मनुस्मरणात् । अन्न छैषसंकीर्णोपमा । इत्तमुपजातिः ॥ 

ततः परमहर्षेण- महरषिणा प्रणीताभिराशीसिंः सह मुरशासनश- 
रासनं सरसिंजासनाञ्य सोत्रामरणं तृणीरयुग्म॑ रुक्ममयकोश खड़ूँ च 
प्रतियृह्य तदाज्ञया गोदावरीतटप्रकटितां पश्चैंवदीमसेवत । 

तत इति | ततो नमस्कारानन्तरम् । राम इत्यध्याहार: | परमहर्षेण । साक्षात्प- 
रखह्मरूपोडयं श्रीरामो मदृरशनापदेशेनागल्य स्वयं ग्रयक्षो5भूत्कतनमस्कारश्ाभूदित्यु- 
त्पन्नामन्दानन्द्तुन्दिलान्त:ःकरणनेत्यथ: । महर्षिणागस्त्येन | ग्रणीताभिः स्वय॑ महाएं- 

लात्तस्य च प्रतीद्या राजपुत्रत्चाच्च विरचिताभिराशीमि: सहाशीर्वादैः साकम् | सुर- 

शासनशराशनं वेष्णवचापं सरसिजासनाज्न ब्रह्मात्लम्। सुत्राम्ण इदं सौन्रामणमैन्द्रं 
तूणीरयुग्ममक्षयसायकतूणयुगलम् । तथा रुक्ममयकोशं हिरण्मयपिधानं खड़े च प्रति- 
गृह्म स्वीकृ्य । 'कोशोड्ल्ी कुछझले खद्अपिधानेडथोंघदिव्ययो:” इत्समरः । तदाज्षया 
तस्थागस्त्यस्थ निदेशेन गोदावयोस्तटनिकटे रोघःसमीपे प्रकटितां असिद्धाम् । पश्चानां 
वटानां समाहारः पञ्चवटी ताम् । तदुपलक्षितल्वात्तदाख्यया ग्रस्यातं कंचिदाश्रममिल्यथ्थः । 
असेवत निवासार्थभभजत । पञ्मवटील्न्न 'तद्धितार्थ-! इत्यादिना समासः । 'संख्या+ 
पूर्वों द्विगुःः इति द्विगुसंज्ञा । आकारान्तोत्तरपदो द्विंगुः स्रियां भविष्यत इति ज्लीलम् । 
'द्विगो/ इति झीपू ॥ 

. १. 'अग्रह्म' इति पाठ:. 
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तन्न विस्तृतपक्षह्नन्द्रमप्यप्रतिहन्द्रशीय शौयोवस्थाप्रद्यय॑ कृताप- 
रोक्षमिव ताक्ष्य सहामहीभ्रकरप गृधराजमद्राक्षीत् । 

तत्नेति । तत्र पश्मत॒व्यां श्रीरामो विस्तृतं विशाल पक्षद्वन्द्वं गरुग्युग्मं चस्य तम् । - 
पक्ष: पाश्चैगरुत्साध्यसहायवलसित्तिष” इति यादव: । अप्रतिद्वन्द्रसवियसानप्रति- 

भटम् । जगदेकवीरमिल्वर्थः । अतः शौर्यावस्थाया महाशौर्यमयौदायाः अल्ययमघीनम्। 

लोकोत्तरशौर्यसीमानमित्यर्थ:। अत्ययोष्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुु! इल्यममरः । “अग्र- 
तिद्वन्द्रशौयावस्थग्रत्ययम्? इति पाठेडप्रतिद्वन्द्राया निरुपमायाः शौर्यावस्थायाः अल्यर्य 

कृतमपरोक्षमपरोक्षता येन त॑ अलक्ष ताक्ष्य गरुडमिव स्थितमित्युपसा । गरुत्मान्ग- 

रुडस्ताक्ष्य:” इत्यमरः । महीं घरतीति महीभ्रः । मूलविभुजादिलात्कप्र्ययः । यथाह 

बामनः---महीघ्रादयों मूलविभुजादी तथा दशनात” इति । महामहीधभ्रकल्पं महापर्चेत- 
सन्निभम् । ईषद्समाप्ती कल्पप्शद्ययः । मश्राणां राजान॑ मप्चराजं जटायुपम्। राजाह:- 
सखिभ्यष्टच” इति टचू। अद्वाक्षीदृपश्यत् । इशे्ुंडि सिचित्रृद्धिः ॥ 

पानेन हीनजलूसव्धिसपास् नूर्न 

मैनाक एप मुनिमाअ्यतीति जाताम् । 
शट्टामिमां रघुपतेः कथितात्मवंश- 

सत्नत्तातमिशत्रमहमिठ्रहरजटायु। ॥ १३१४ 
पानेनेति । एपोडय मैनाक: पर्वतः सिद्धवत्कृतनिर्देशोष्च तथा- प्रतीयमानल्ा- 

दिल्ववगन्तव्यम् ॥ पानेन मुनिकतृकपानक्रियया हेतुना हीनजरू जलरहितम् । 
स्थलग्रायमिद्यथे: । अब्विं समुद्रमपास्स लकक््ला । पूष पशक्षच्छेदोयतपुरंदरभयात्तन्र 
निलीयमानलादिति भाव:। यथाह कालिदासः-- भैेनाकमम्भोनिधिवद्धसी रख्यम्” इति । 
सुनिमगस्त्यमाश्रयल्यनुसरति । स्वाश्रयभाइकारिण: स्वस्थाश्रयणीयल्लादिति भावः । 
नूनमित्युत्मरेक्षायाम् । इल्लेवंग्रकारेण जातामुत्पन्नामिसां रघुपते: श्रीरामस्य शा्झों वि- 
तर्कम् | 'शह्ञ वितर्कभययो:? इति शाश्वतः। जटायुः कथितात्मवंशों विनतायां कश्य- 
पाज्ञातस्थारुणस्प॒ गरुडाग्रजस्म त्तनयोडहं स्येनीगर्भसंभवः संपातेरलुज इल्याद्युपवार्णत- 
निजान्वयदइत्तान्तः सन् । अहं लत्तातस््र दशरथस्य मित्र सुहत् । मित्र सहृदि मित्रों- 
5के! इति विश्वः । इत्युकत्वेति शेप:। अहरत्परिहृतवान् । श्रीराममुक्तसंदेहरहितम- 
कार्पदित्यथ: । तथा रामायणम---द्वी पुत्री विनतायास्तु गरुडोडरुण एवं च। तस्मा< 
जातो 5हमरुणात्संपातिश्व॒ ममाग्रजः । जठायुरिति मां विद्धि रवेनीपुत्रमरिंदम ॥ 
इति । अन्न कविसंमतसाद्इ्यान्महोत्रते जटायुपि मैनाकसंदेहोदयात्तस्य च तेनेव परि 
हतलाव । निश्चयान्तःसंदेहालंकारः । अन्न शझ्ञशव्दसत आन्तिपरल्े भ्ान्तिमद्लंकार: । 
स चोट्ेक्षयाहेन संकोर्यते । बसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

१, अत्ययाय इति पाठ:. 



अरण्यकाण्डम् | १८७ - 

रामस्तु दशरथमिव त॑ पश्यन्काश्यपसंभूर्त॑ संपातेरनुंजमनुजरचित- 

पर्णशालः पश्चवख्यां कंचित्कार्ल गमयामास । | 

राम इति । रामस्तु रामोडपि काश्यपसंभूतम् । काइयपपौत्रमित्यर्थ: । संपातैर- 

लुजं त॑ जटायुष॑ दशरधमिव पर्यन्पितुरतिसुहृत्वात्तमिव बहुमन्यमान: सन् | अनुजर- 

व्ितपणशालो लक्ष्मणनिर्मितोटजः सन् । पद्मवव्यां कंचित्समयं कियन्तं कार गसयामास 

यापयामात्त ॥। 

अथ शर्पणखागमनं वक्तुं तत्कालोद्वीपकं हेमन्तं वणयति--अथेत्यादिना । 

अथ  कदाचिदुपचीयमानसनोभववेभवः पाकृकपिशकेलमसमश्री- 

पुझंपिज्ञरीमूतकेदारप्रपश्चः पैद्चबाणरणप्रयाणोचितवीर॒पाणवत्पन्न पु- 

टपात्रहृश्यावश्यायविन्द्संदोहोअन्द्रातपे.. निरानन्दता चन्द्नाजुलेपने 

निर्लेछ॒पतां चन्द्रशालायां निराशतां चन्द्रोपरूस्थले निरास्थतां वातायन- 

सेवने निरुत्सुकतां वापीकृपोपकण्ठे निरुत्कण्ठतां वासरावसान35नादुरता 

वारिविहारे निराकाह्बुतामुत्तलमाछायामुपेक्षतामुपवनभजनउप्युट्न्तता . 

थे जनानां जनयन्गस्भीराभोगगर्भगृहस्यच घैनेशकारचितमित्तेर- 

#क्ष्णतिरस्करिणीपटलस्थ च शशोद्ररोमम॒दुकस्बछस्थ॒ च कालागरु- 

धूमस्थ च काश्मीराह्ञरागस्स च निधूमाड्रभरितहसान्तिकायबत्रस्थ च 

छुभगंकरः रेणकणायमानतपषारधलिधसरवासर/ सरसीरुहदावपावक- 

स्तहिनत्रणितर्कांसिकाधरद्रूदरी भतदंशकृद्यः.. प्रक्लीणत्तारुण्यपण्या हू- 

साइूवत्रयातसोभाग्यप्रपासब्रिवेशस्तालब्बन्तविआान्तिकालः कामिनीस्त- 

नभरगिरिदुगेसीज्नि निभेयनिदी ननिदाधभावो दिवाभीतदब्रातस्याप्यनति- 

भयंकरद्वाकरश्वकोरनिकर स्थाप्यनतिक्षेमंकरंसंधाकरः कादसम्बकद्म्व- - 
. स्याप्यनतिप्रियंकरकसलछाकरः क्तकरयुगछूखस्तिकावन्धनतया -नीहा- 

१, 'काइ्यपकुलसंभूतम्” इति पाठः. २. 'कलममझुमज्ञरी” इति पाठः- ३. 'पश्चवाण- 
अयाणो” इति पाठः. ४. “चन्द्रकान्तस्थले' इति पाठः. ५. “निरादरताम? इति पाठ:, 
६. “च' इति. नास्ि क्चित्. ७. “घनेष्टिकारचितमित्तिक॒क्षण” इति पाठ:. ८. करेणुकर- 
निकरवत्मकणायमान' इति पाठ:. ९. “गहनदाव” इति पाठः. १०. छासिकाधरदूरी- 

- कृतवंशझत्यः! इति पाठ:. ११. कर इति पाठ, १२. “निश्ाकरः” इति पाठ: 
१३. 'औीतिकर” इति पाठः. १४. 'करयुगकृत” इति पाठः. | 



- १८६ चस्पूरामायणम् । 

रान्तकशह्॒या हृदयकमरूमिव गोपायन्तमश्नान्तद्न्तवीणाव्यापारवे- 
पमानाधरपुटतया शीतिकापिशाचिकानिहरणाय निपुर्ण मत्रजपमिव 
कुवैन्तमविरलपुछकपाछीककम्बलितकलेवरतया सकरुणविधिवितीणेरो- 
मकम्बलकताह्ञरक्षमिव भिक्षासटन्तं दुर्गेववर्ग निध्ेणा कदाचिद्पि क- 
मसला नाछोकितवतीति तस्ये साखूय इव तदीयावासतामरसं सपतन्रकोशं 

रपष्करोत्थित 3०५ कप | 

विनाशयन्गगनमतद्भजकरपुष्करोत्थितशीकरनिकराकौ ररतिपरुषस्मरश - 
९ कक 9  +.] रे 

रवापप्रतप्तगगनाज्नाइसवरत्स्वेद्सदक्षेरंक्षीणहिमप्रकरैरध्वगान्त ॥करणा- 

नि सीमनन््तयन्हेसन्तससयः समुद्जम्भत । 
अथ पश्चवर्व्थां कियत्काल्यापनानन्तरम् । कदाचित्करिंस श्वित्समये । शरत्कालावसान 

इल्यर्थ: । हेमन्तसमयः समुपजुम्मतेत्यन्वयः । कीदशो हेमन्तसमय इत्याकाड्लायां तमेव 
विशिनष्टि--डपचीयमानः प्रवर्धभान: । चिनोतेः कमणि शानचू। मनोभववैभवों 
मन्मथप्रभावः कामोत्सवो वा यस्मिन्स तथोक्तः । उद्दीपकल्ादिति भावः । 
पाकेन पक्कावस्थया कपिशाः पिशइथो या: कलममज़र्य: शालिविशेषकणिशगुच्छासासां 

पुजः कदम्वके:ः पिज्नरीभूतः केदार्रपश्नो त्रीहिक्षेत्रविस्तारों यस्मिन्स तथोक्त:। तत्र 
तेपां पचेलिमत्वसेभवत्वादिति भाव: । अपिज्ञरः पिलझरः संपद्ममानः पिज्ञरीभूतः । 
“अभूततद्भावे च्वः? । 'अस्त्र च्वी? इति दीघेः । 'कुगतिग्रादय:” इति सेमासः । 'शा- 
लय: कलमाय्राश्व.' 'कणिशं सस्यमज्ञरी! इति चामरः । पश्चवाणस्प मारमहावीरस्य 

रणप्रयाणे जैन्रयात्माप्रारम्भ उचितमनुरूप यद्वीर॒पाणं वीराणामवश्यकर्तव्यं मधुपानम् । 
तेपां तथाचारादिति भावः । वीरपाणं तु यत्पानं इत्ते भाविनि वा रणे! इल्ममरः । 

ततेन तुल्य॑ तद्ग॒ति:" इति तद्धितगतार्थी उपमा । 'तेन छुल्य॑ क्रिया चेद्बति:” इति बति- 
ग्रल्यय: । 'तद्धितश्वासवेविभक्ति:? इत्यव्ययसंज्ञा । पत्रठुटानि तरुपलाशसंपुटानि ता- 
न्येव पात्राणि चपका इति रूपकम्। तेपु दृश्य: संलक्ष्यमाणो$बश्यायविन्दुसंदोहो 

नीहारशीकरनिकुरुम्ब॑ यस्मिन्स तथोक्तः । अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम! 
इत्मर: । त्तथा चन्द्रातपे चन्द्रिकायां निरानन्द्तां प्रीतिराहिल्यं चन्दनानुलेपने पटीर- 

चचायां निर्लेछपतां निरपेक्षताम् | चन्द्रशालायां शिरोगृहे । “चन्द्रशाला शिरोगहम” 
इसमरः । निराशताममिलापराहिलयम् । चन्द्रोपलस्थले चन्द्रकान्तमणिकुध्मि । 
“उपलरूः प्रस्तरे मणों” इति विश्वः । निरास्थतामासक्तिरहितल्वम् । वातायनसेवने गवा- 

क्षमार्गालुवर्तने । वबातायनं गवाक्ष: स्थात” इत्यमरः । निरुत्सुकतमापरितोषताम् । 

१, 'नालोकयतीति” इति पाठः. २. 'तामरसकोश नाशयन्नइजमतंगज” इति पाठः. 

« शश्षिकरा इति पाठ:. ४. जातताप' इति पाठः. ५. '“खेदविन्दु” इति पाठः. 

« 'अक्षीणमहिमहिम प्रसारें:” इति पाठः, * 0. -,प्ण 



अरण्यकाण्डम् । १६८७ 

वापीना दीविकाणा कूपानासुदपानानां चोपकण्ठेडन्तिकसंचारे निरुत्कण्ठतां निरछासताम॥ 

वासरावसाने सायंकालेड्नादरतामतत्परताम् । वारिविहारे जलकोडायां निराकाइड्डतां 

निःस्पृहलवम् । उत्पलमालायां कुबलयदाम््युपेक्षतामुदासीनताम् | उपवनसजन उद्या- 
नवनसेवने उप्युद्धिमतां निरुत्साहताम् । जनानां जनयचुत्पादयन् । कालान्तरोपयोगियां 

चन्द्रातपादिशीतलोपचाराणां तदानीमनुपयुक्तलेनानपेक्षत्वात्तेब निरानन्दल्मादिजनक 

इत्यर्थ: । अन्न चन्द्रातपनिरानन्दलवादीनां केवलप्रकृतानामेवोत्सादनक्रियारूपधर्स- 
संबन्धेनीपम्यस्थ गम्यमानलात्केवलग्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता । तदुक्तम---अस्तुतानां 

तथान्येषां केवल तुल्यधर्मतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा रुघता तुल्ययोगिता 0! 
इति लक्षणात् । तथा--गम्भीरस्तुषारवातादिदुष्प्रवेशगाम्भीययुक्त आभोगो विस्वारो 
यस्य तथोक्त॑ यद्वर्भगहमावासागारम् । 'गरभीगारं वासगृहम” इत्यमरः | तस्थ च। घन 

नीरन्ध्नू यथा तथा इष्काभी रचिता या भित्तिः कुब्बम् | तस्याश्व॒ शीतवाघानि- 
वर्तकत्वेनो पयोगित्वादिति भावः । भित्तिः त्री कुब्बमेड्रकम”! इत्यमरः । इश्केषीका- 
सालानां चिततूलभारिषु! इति हस्वः । अशक्लक्ष्णो इतनुः । सुघटित इति यावत् | तस्थ 
तिरस्करिणीपटलस्थ॒ अ्रतिसीरनिकरस्थ । “छक्ष्णं दअ्मं॑ कृर्श तनु,” 'थ्रतिसीरा 
अवनिका स्थात्तिरस्करिणी च सा? इति चामरः | 'तिरसोध्न्यतरस्याम” इति नखम.। 
शशस्य सुगविशेषस्थोदरे कुक्षिप्रदेशे यानि रोमाणि कोमलतनूरुहाणि तन्निमितं य- 
न्स्दुकम्बलम् । अथवा तद्ून्मुदु यत्कम्व॒र्ल सुखसंस्पशकम्ब्॒ं तस्य च। 'शीतं नेव' वि- 
तीर्यते प्रियतमैरालिट्रन कम्बलम? इति चारुचर्यावचनादिति भाव: । कालागरुधूमस्य 
कृष्णागरुधूमस्य च । काश्मीराहरागस्य कुट्डूमविलेपस्थ । 'काश्मीरपड्लेन कृतप्रलेपो है: 
मन्तकानाशु निहन्ति दोषान” इति तस्थ दोषनिवर्तकत्वेन तदानीमपेक्षितल्वादिति 
भाव: । 'कुट्डूस॑ घुरूणं पुण्य श्रोक्ते लोहितचन्द्नम्। काइमीरजन्म विद्वद्धि: कालेये 
जाइलं स्पृत्तम् ॥7 इति हलायुधः । निधूमाज्नाररधूमरहिताज्ञरैर्मरितं पूर्ण हसन्तिकाय- 
नमजझरशकटीरूपयत्न॑ तस्य च । अज्ञरधानिकाज्ञारशकत्यपि हसन्त्पि! इत्यमरः । 
निर्घूमग्रहण॑. नेत्रयोरनुद्वेजकार्थमित्यवगन्तव्यम् । सुभगं कुवैन्त्यनेन सुभगंकरों 
भाग्यकरः । गभोगारादीनां शैत्यक्तेशनिवर्तकलेनोपयोगित्रात्तजन्मसत्तासाफल्यसंपादक 
इत्यर्थ: । “आबव्यसुभगस्थूछपलितनग्रान्धश्रियेषु च्व्यर्थेष्वचौ कृजः करणे ख्युनः इति 
ख्युन्म्यः । 'अरुद्विषदू- इत्यादिना सुमागमः । अन्नापि पूवेवहर्भण्हादीनां प्रक्ष- 
तानामेव सौसाग्यलाभरूपधर्मसंवन्धेनौपम्यस्थ॒गम्यसानत्वात्केवलप्रकृतगोचरा तुल्य- 
योगिता । तथा रेणुकणायमाणा रेणुकणवदाचरन्तः । अतिसूक्ष्माकारा इल्यर्थः । 
आचारक्यडन्ताह्ट:ः शानजादेशः । ताइशा ये तुषारा नीहारास्त एवं धूलथ: प- 
रागा इति रूपकम्। तामि्धूसरा धूम्रा वासरा दिवसा यसर्य स तथोक्तः । सरसीरुह्यणां 

' दावपावको' दावाप्लिः । तुषारतुषानलेन तद्धंसकरल्वादिति भावः । “बने च वन- , 
वही च दवो दावश्व कथ्यते! इति शाश्वतः। तुहिनेन ,वणितानि त्रणवत्कतानि । 

स्फुटितानील्यर्थ: । त्रणशब्दात्करोतेप्यैन्तात्कर्मणि क्त:ः। तादशानि यानि लासिकानां 
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पण्यत्रीणामधरदलान्यधरोष्ठ पछवानि तेषां दूरीभूतं दूरतोष्पास्त दंशकृतल्य॑ दन्तक्षत- 
क्रिया यस्मिन्स तथोक्तः। स्वतः स्फुटितानां' दंशकृतद्यासहल्लादिति भावः । 'बंशकूत्य-? 
इति पाठे दूरीकृतं दूरतः: परिहतं वंशकृत्यं वेणुनादक्रिया यस्मिन्। स्फुटितानामध- 

राणां वेणपूरणासमर्थल्लादिति भाव: । कुलवधूजनाधरपुटानां दंशहृत्यानौचित्याहक्तासि- 
काग्रहणं द्रश्व्यम् । 'नतेकी लासकी समा? इत्यमरः । ग्रक्षीणतारुण्यपण्याइनाइवदुद्धवे- 
शयावयववदित्युपमा । प्रयातसौभाग्यो5पगतरामणीयकः अपासन्निवेश: पानीयशालि- 
कासंस्थान यस्मिन्स तथोक्तः । विठानां पान्थानां चानपेक्षितल्वात्मसाधनाभावेन बृद्धू- 
पण्याह्ननाज्ञानां प्रपासन्रिवेशानां चापगतरासणीयकं द्रष्टव्यम् | 'प्रपा पानीयशालिका? 
इत्यमरः । घजर्थ कविधानम् । तालबृन्तानां व्यजनानां विश्रान्तिकालो विश्रमसमय: 

ओष्मर्तावितस्ततो व्याघूननजनितानन्द्संभवादिति भावः । “व्यजनं तालबन्तकम 
इत्यमरः । कामिनीनां तरुणीनां स्तनभरः कुचभार एवं गिरिदुर्गेसीमा गिरिदुगस्थानं 
तत्र निर्मयं निरातईं यथा तथा निलीनो निगूढतया ग्रवर्तमानो निदाघभाव ऊ- 
ध्मल्ं यस्मिन्स तथोक्त: | तदानीं कामिनीकुचभरेष्वत्यन्तौष्ण्यस्य्र विद्यमानखात् । 
इयसुत्प्रेक्षागमम्या रूपकसंकीणो । एतेन हेमन्तनिदाघयोजतृजेतव्यभावो व्यज्यते । 

“निदाघो ग्रीष्मकाले स्थादुष्णस्वेदाम्युनोरपि! । भाव: सत्तास्वभावाभिप्राये चेद्टात्म- 
जन्मसु! इति विश्वप्रकाशामरो । दिवाभीतत्रातस्य दिवा अहनि भयशीलस्थ घूकनिक- 
रस्यापि । 'दिवान्धः कीशिको घूक:” इत्ममरः । अनतिभयंकरः । मन्दप्रकाशत्वादी- 
पद्धयंकर: सूर्यो यस्मिन्सः । 'मेघातिंभयेपषु कृच”! इति खचि “अरुद्धिपद:-? इत्यादिना 
मुमागमः । चकोरनिंकरस्थापि चन्द्रिकापायिपक्षिविशेषनिवहस्थापि । “चकोरसश्वनिद्रिका- 
पायी? . इत्यमिधानात् । अनतिक्षेमंकरो नीहारावरणेन मन्दरश्मिल्ादीपषतृप्तिकरः 
सुधाकरश्रन्द्रो यस्मिन्स: । '्षिमग्रियमंद्रेण्व” इति खचि मुमागसः । कादम्वकदम्बः 

स्थापि कलहंसनिकुरुम्वस्थापि | 'कादम्ब: कलहंस: स्यात्” इत्यमरः । अनतिग्रियंकरा- 
पद्मोछ्सहन्यादीपत्प्रियजनकाः कमलाकराः सरांसि यस्मिन्सः । श्रियंकरेल्यत्र पूर्वच- 
त्खच्प्र्ययसुमागमी । तथा करयुगलस्य हस्तयुग्मस्य खस्तिक॑ स्वस्तिकाकारः सन्निवे- 

शविशेषों व्यत्यासस्थापकस्वस्तिकशब्दार्थस्त्रपो यो वन््धः स कृतः शीतबाधानिवत्ते- 
कवसनकम्बलादाच्छादनाभावादुरसि विरचितो येन स॒ तथोक्त: । शीतवाधया 
व्यद्यसतहस्ताच्छादितोरस्थल इत्यथः । तस्प भावस्तत्ता तया हेतुना। नीहारातझ्ञा तुहि- 

नोपद्रवा या शह्का भीतिस्तया । 'शद्गा वितर्कभययो:? इति यादवः । हृदयकमलं हत्पक्म॑ 
गोपायन्तं रक्षन्तमिवेत्युस्रेक्षा । गुपृधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः” इल्यायप्रत्यय: । 
दन्ता एवं वीणा वढ़की वाद्यविशेष: | शैद्यजनितकम्पवशेन ध्वननशीललादश्रान्तं 
निरन्तरं यो दन््तवीणाव्यापारश्चलनरूपक्रियाविशेषस्तेन वेपमानाधरपुटतया कम्पमाना- 

- बरोष्ठतया हेतुना शीतिकायाः शेत्यवाधाया: पिशाचिकायाश्र निहरणाय तां निराकतुम्। 
उच्चाटयितु चेल्॒र्थ: | नियुर्ण समर्थ मन्त्रजपं मन्त्रोचारणं कुर्वैन्तमिति वेत्युट्पेक्षा । अबि- 
रलपुलकपाल्या सान्द्ररोमाश्ग्रपश्चेन कम्बलितं ग्रस्तम् । आच्छादितमिति यावत् । कले- 
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वर॑ शरीर॑ यस्थ तत्तया हेतुना। सकरुणेन दयालना विधिना ब्रह्मणा वितीण दत्त यद्रो- 

मकम्ब॒लं तनूरुहरूपकम्बर्ल तेन कताज्नरक्षं विरचिताइसंगोपनमिव स्थितमित्युलेक्षा्णा 

तिसणां संसष्टि:। सिक्षामठन्त॑ भिक्षाचरणतत्परं॑ छुगतवर्ग द्रिद्रसमूहम् । <द्रिद्रो 

इगतोडपि सः” इत्यमरः । निधुणा निष्करुणा ।कारुण्यं करुणा घृणा इद्ममर: | कमर 

लीलापझमस्था अस्तीति कमला लक्ष्मी: । अशैआायच्ष्रद्यय: । “लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा 

कमछा श्रीईरिभिया? इत्यमरः । नालोकितवती न दृथ्व॒ती। करुणाकटाक्षवीक्षणेन तस्य 

धन्यता नापादितवतीत्यथ: । नजर्थसत्र नशब्दस्य सुप्सुपति समासः । अथवा आलो 

कितवती न भवतीद्यर्थ:। “असिमभवन्तिपरो5प्रयुज्यमानोड्प्यस्ति! इति भाष्यकारव- 

चनाद्भवन्तीति लटः पूवीचाराणां संज्ञा ।इति मलेति शेषः। तस्ये कमलाये। तस्यां कम- 

लायामित्यर्थ:। “कषद्रहेष्यास्याथानां य॑ं प्रति कोप:” इति चतुर्थी । सासूथः सेर्ष्य 

सब्निवेत्युट्मेक्षा । सपत्रकोशं सपर्णकुछल सवाहनायौंधं च। 'पतन्न॑ वाहनपर्णयों:?, 
'कोशो5ल्नी कुछले खज्नपिधानेडथोघद्व्ययो:” इति विश्वामरी | तस्था इदं तदीये॑ 
कमलासंवन्धि । यदावासतामरसं निवासपद्नेरुहम् । 'पह्लेर॒हँ तामरसम् इत्यमरः । 
तद्विनाशयन्विध्वंसयन्:। तत्रस्थाया: कमलायाः प्रतीकारस्प दुष्करल्लेन तदीयावास- 
तामरसप्रतीकारकथनात्प्त्यनीकालंकार: । तदुतक्तम----वलिनः ग्रतिपक्षस्थ॒प्रतीकारे 
सुदुष्करे । यस्तदीयतिरस्कारः ग्रत्यनीकं तदुच्यते ॥? इति । सा चोक्तोट्पेक्षोजीवित 

इति संकरः । सपतन्रकोशमिति छलेषस्तु विशेष: | तथा गगनमेव सतज्जजः कुझरः । 
'मतड़जो गजो नागः कुझ्रों वारणः करी” इत्यमरः । तस्म॒ करपुष्करेण हस्ताग्रेणोत्थित 

उत्क्षिप्तों 4: शीकरनिकरो जलबिन्दुसंदोहस्तदाकारैस्तद्रपैः | इति रूपकसंकीरणतादू- 
प्योट्रेक्षागम्या । (पुष्कर॑ करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले? इत्यमरः । अन्न पुष्करशब्दे- 

नेव करप्रतीतेः पुनः करग्रहर्ण करलब्धकणीवतंसाद्विद्ृष्व्यम्ू । अतिपरुषस्मरशर- 

तापेनातद्यन्तकठोरमन्मथवाणकृतसंज्वरेण ग्रतप्तं संतप्त॑ यहगनंमवाजना तस्या अड्ढ शरीरं 
तस्मात्लवन्संखवमाणो यः खेदो घ्माम्बुकणगणस्तत्सदक्षैस्तत्सच्शैरित्युत्मेक्षा । अभू- 
तोपसा । गगनस्थाइस्वेद्योरप्सिद्धल्वादित्युक्तम् । 'आक्सदशै: कसा” इति क्सादेश:। 
अमूतैस्य गगनस्थेव स्मरशरसंतप्तच्मम् । किमुतान्यस्पेद्याश्वय॑मिति भावः । अक्षीण- 
हिमप्रकरैरविच्छिन्नतुषारासाररध्वगान्त:करणानि पान्थहृद्यानि सीमन्तयन्विदार- 
यन् । हेमन्तसमयो हेमन्तकालः समुद्जुम्भत विजृम्मितोड्भूत् ॥ 

यत्र कान््ता न.परयन्ति कानता विरहवहिना । 

निशावसानवेलां च वेढां च व्यसनाम्बधेः ॥ १४ ॥ 
यत्राति । यनत्र यस्मिन्हेमन्ते विरहवहिना प्रियवियोगाप्रिना क्लान्ता निपीडिता: 

कान््ता: जियो निशावसानवेलां रजनीविरामकालूं व्यसनाम्बुधे्द:खसागरस्प वेलां े2 
कूल च न पर्यन्ति । दुःसहविरहवेदनावशात्तयोसतथानवधिकंलेन ग्रतीयमानल्ादिति 
भाव: । अव्ध्यम्बुविक्ती वेलाकालमयौदयोरपि” इत्यम़रः | अन्न वेलयोरुभयोरपि 
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प्रकतयोरेवादशनक्रियारुपधर्मसाम्येनीपम्यस्यथ॒गम्यमानलात्केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययो- 
गिता ॥ 

तत्न पणणेशाल्ममध्यमध्यासीन छक्ष्मणाग्रजमुपससाद शपणखा । 
तत्नेति । तत्र हेमन्ते शाप शोणितभाजनम्। 'नखि विदूषणे” इति धातोः । शुर्पेण 

शोणितभाजनेन यज्ञादिसत्किया नखीयति दूषयतीति झपणखा | यद्वा शुपरोकाराणि 
नखानि यस्याः सा शुपणखा नाम राक्षसी रावणखसा। पपूवेपदात्सेज्ञायामग:? इति 

णलत्लम् । 'नखमुखात्संज्ञायाम! इति न डीप् । पर्णेशालामध्यम्। तन्मध्य इत्यर्थ:। 'अधि- 
शीड्स्थासां कम! इति कम्मलम् । अध्यासीनमधिष्ठितम् । ईदास:” इतीकारः । 
लक्ष्मणाग्र॒ज॑राममुपससाद् ग्राप । कामातुरतयेति भाव: । भाविकायकरणदक्षत्वाह्ृ- 

क्ष्मणग्रह् द्रष्टव्यम् ॥ 
तस्मिन्नज्ञम्भितोष्णस्तनतटदायिताहीनसंहारकाले 

काले प्राकेयधाराकवचितगगनाभोगदिक्चक्रवाले । 

कामान्धा राक्षसी सा पतिमतिमतनोन्मेथिलीप्राणनाथे 

लक्ष्मीलीलारविन्दे नवपिशितधियं तनन््वती इयेनिकेव ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्निति । प्ल्यादागतं आलेयम् । 'तत आगतः इत्यण् । 'केकयमिन्रयुप्रल- 

यानां यादिरिय:”। यशब्दस्येयादेश: । प्रालेयधाराभिनीहारासारै: कवचित आवेष्टितो 
गगनाभोगो गगनविसतारो दिक्चक्रवा्ं दिछाण्डल च येन तस्मिस्तथोक्ते । “चक्रवा्ं 

तु मण्डलम? इत्यमरः । अत एवोजुम्भितोष्णं ग्रव्द्धोष्म स्तनतर्ट कुचमण्ड्ल यासां ता- 
मिर्द्यिताभिवैधूमिर्दीना विहीना वियुक्ता | विरहिण इत्सथः । तेषां संहारकाले अल- 
यकाले । अथवा तेपां संहारे संहरणक्रियायां काले क्ृतान्तरूपे । 'कृतान्तानेहसोः 
काल: इत्मरः । 'हसन्तीं च हसन्तीं च हसन्तीं वामलोचनाम् । हेमन्ते ये न से- 
वन्ते ते नरा देववश्िताः ॥” इति वचनाद्विरहिजनमारक इस्सर्थ। । तस्मिन्काले 
हेमन्तसमये । कामेनानथा । विवेकदृश्चिल्येल् थे: । सा पूर्वोक्ता राक्षसी शर्पणखा। 'जातेर- 

ल्लीविषयादयोपधात” इति डीपू। लक्ष्म्या ठीलारविन्दे विहारप्ने लीलया करइत- 
कमले वा । नवपिशितधियं नूतनमांसबुद्धि तन्वती कुबेती । तादग्थ्रान्ति आप्रुवतीसर्थः। 
“पिशितं तरस मांसम” इत्यमरः । नवग्रहणं जिघृक्षोत्पादनार्थमिद्यवगन्तव्यम्। इ्येनि- 
केव इयेनाइनेव । वर्तमानेति शेपः । इयेनो ग॒प्रजातीयः कपिञ्जलादिक्षुद्रखगग्नाही पक्षि- 
विद्येप: | जातेरत्री-” इस्रादिना डीप्। ततः खार्थे कः। 'के णः? इति हस्वः । मैथिली- 
आणनाथे सीतावहमे श्रीरामे । एवेनास्थ संभोगाये छयन्तराद्यन्ताभावः सूच्यते । 
पतिमर्ति पतिरयं में भूयादिति बुद्धिमतनोदकरोत्। पतित्वेनाइणोदित्यर्थ: | इथेनि- 

१, 'उपससर्प” इति पाठः. 
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कालीलारविन्दे मांसबुद्धेमिव शपेणखा श्रीरासे प्ियतसब॒द्धि चकारेसर्थ: | अथवा 

-शाक्षसी स्येनिका लक्ष्मीलीलारविन्दे पिशित॒धियमिव मैथिलीग्राणनाथे पतिमति त- 

न्वती निदधाना सती अतनोत् | वरणमिति शेषः। ल॑ मे पतिभवेति श्रीराममदइणोदि- 

लर्म: | उपसालंकारः । स चारविन्दे इयेनिकायाः पिशितश्रान्त्युद्यकथनाद्भान्तिमता- 

जैन संकीरयते । स्नग्धराइत्तम् | लक्षणं तृक्तम् 0 

ततस्तेन जानकीजानिरिति जानीहि जनममु ममाहुजमत्मिुजव- 
॒ रस ५ [>> रख ५ 

छमबाकूमबलावियुक्त युक्तमाश्रायेतु तवेति रामेण प्रद्माख्याता सोमि- 

जिमुपे्य यथासनीषितमभाषत । 
तठतत इति । ततः पतित्वेन वरणानन्तरम् । इमसेनं जनम् । सामित्यर्थः । तस्याख- , 

णिडतमहिमातिशयबोतनाथमिदंशब्देन निर्देश: । जानकी जनकमहाराजपुतन्री 
जाया यस्त् जानकीजानिः सीतापतिः। 'जायाया निड्? इति निड्मदेशः । ईहक्सीमाग्य- 

शालिनी महाकूलप्रसूतियं सन्नेहिता मम भायो, निसगतो5हं चैकपत्नीज्रतशील:, त- 
स्मान्मस ललद्वरणमयुक्तमिति भावः । इति जानीहि । जानकीपतिमवदुध्यस्वेति प्राती- 
तिको5थः । परमार्थस्तु दशरथनन्दनरूपेण जननाजनं दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपालनार्थ 
राजपुत्नलेनावतीण इत्यथ: । इमं मां जानीहि । सीतारूपिण्या लक्ष्मया: पतिः श्रीम- 
हाविष्णुः । तथा च राक्षससंहुविष्णोने राक्षसीवरणं युक्तमिति भावः। इति जानीहिं। 
ततः किमिद्याशइयाह---ग्रुरुणापि सम॑ हास्य॑ कर्तव्यं कुटिलं विना' इत्यादिन्यायेन । 

आतठविषयमपि परिहासं प्रयोजयन्रामो लक्ष्मणविषयलेन प्रबृत््याभासग्रत्यायकैस्ा- 
त्पर्यण निश्वत्तिग्रतिपादकै: शिष्टशब्दे: ग्रलोभनाथसुत्तरमनुभाषते--ममेत्यादिना-। 
मसाजुजं सोदरम् । नतु थं कंचन | सौशील्यसौन्द्र्यादिभिर्मत्तुल्यमित्यथ: । मनुजानति- 
क्रान्तमतिमनुजम् । 'अल्यादयः क्रान्तायर्थे द्वितीयया” इति समास: । तद्भुजबर्ं यस्य 

* तम्। अमानुषवाहुपराक्रमशालिनमित्यथ: । अबालं तरुणम् । रतिक्षममिति यावत । 
अवलावियुक्तमनूढसार्यमसन्निहितभायँ वा । अतो भायीपेक्षिणमित्यर्थ: । सा च त्व- 
मेव भविष्यसीति भाव: । ईंद्शं लक्ष्मणमाश्रयितुं भायौत्वेनानुवर्तितुं तव युक्तमनुरूप- 
मिति परिहासानुकूलप्रातीतिको$र्थ: । अन्तराशयस्तु--ममानुज धर्मशीलत्वादिना म- 
त्ससं ब्रह्मचारिणमित्यर्थ: । अतिमनुज: पुरुषोत्तमों विष्णुरिति यावत् । तस्मेव भुजबर्ल 
यर्व तम्। विष्णुतुल्यपराक्रममित्यर्थ: । वालोडविवेकी न भवतीत्यवालसम् । विंवें- . 
किनमिल्थ: । अवलावियुक्त परदारपरिग्रह्मदिशन्यम् । एकपलीघरतमित्यर्थ: | आऔ” 
अवितु युक्तमिति काकु:। न युक्तमिल्॒र्थः | इत्यनेन प्रकारेण रामेण ग्रत्याख्याताः 
अत्युक्ला निराकृता वा सा झर्पणखा सौमित्रिमुपेत्य । तात्पर्योनमिज्ञतया और देव. 
'जाइकूलमेव सन््वाना मन्ददबुद्धिरियं लक्ष्मणसमीप॑ गत्वेल्यर्थ:। ५ ॥वितमनाीि. 

१. बलूसवला” इति पाठ:. 
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यधामनीपितम् । यावदमिलापमिल्यथर्थ: । अभाषत मां परिग्हाणेल्ववोचत । “यथासा- 
हृह्ये?. इत्यव्ययीभावः । “यथासाह्शवीप्साथपदार्थानतिद्वत्तिषु” इत्यमिधानात् । 

ततः कि जातमिदत्यत आह-- 
० > धर 

तेनापि भद्दे तस्यायेस्थ दासो5हं दासभायापद्मसायमायायाः कु- 
'र 

छजातायासस्मात्तमेव भजेथाः । 

तेनेतिं । भद्दे हे कल्याणि, आयस्य श्रेष्ठत्म तस्य श्रीरामस्य यस्खया प्रथमबृत्तस्त- 
स्थाहं दासो शत्य:ः। अतः कुलजातायाः सत्कुलप्रसूतायाः । आर्याया इति यावत्। 
नाया वध्वा: । नारी सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । दासभार्यापदं शत्यभायास्थानम् । 
तथाभूतलमिल्यर्थ:। 'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माब्रिवस्तुष्! इत्ममर:। अनाये नन्वयुक्तं 
खल॒। दासभायी भूत्वा दासीभावं गन्तुमसांप्रतमित्यर्थ: । तस्मात्कारणात्तमाये भ्रीराममेव 
भजेथा: प्राप्रया: । आरयाया आरयंभजन युक्तमिलक्षरार्थ:। वास्तवार्थस्तु विरुद्धलक्षणया 
अपइृवेन है अमइले कुजवासरे | अमज्नले मद्ल्शव्दप्रयोगवत् । “अभद्रे जाते 
सर्वभद्रं जातम! इल्यादिश्रयोगवद्रथ्टव्यम् । आयेस्य श्रेष्ठत्य श्रीरामस्य भायी त्वमेव 

भविष्यसीति भावः । ईदशं लक्ष्मणमाश्रयितुुं भायोत्वेनानुवर्तितुं तव युक्तमनुरूपमिति 
परिहासानुकूलः प्रातीतिको5थ: । सर्वैसुपरवेसावभीमस्य तस्थ प्रसिद्धस्य श्रीरामस्थ॒ श्री 
महाविष्णुरूपिणो 5हं दासो भक्त: । श्रीविष्णुरूपश्नीरामभक्त त्वेनात्यन्तपावन इल्थः। 
अतः कुलकान्ताया भवद्या नार्या दासस्थ श्रीविष्णुभक्तस्थ भायोया यत्पदं तद्दरणमयु- 
कम् | शन्या आन्दोलिकारोहणवाज्छितवदित्यर्थ: । तस्मात्तं विष्णुरूप॑ राममेव 
अजेथाः शरणं गच्छे: । यतत ईदगपकारिणी त्वं मुक्ता भविष्यसीत्यर्थ: ॥ 

अऋरणसच्त्वां भयानककाननसंचाराचतुरां विहाय वेदेहीं तत्रभवती- 

मेवासों परिभप्रहीष्यतीति रूक्ष्मणेनाभिहिता वीतमतिः सा तदीर्थ वेच- 

ससनुमतसमजुत | 

अक्रूरेति । अथ “गुरुणाप्रि सम॑ हास्यम? इत्यादिन्यायेन लक्ष्मणः श्रीरामे सीताया- 
मपि परिहदयसं श्रयुद्टे । किंतु । अक्रूरसत्ततामहृढचित्तामत एवं भयानके भयंकरे कानने 
संचाराचतुरां संचरणाद्मक्ताम् | यद्दा संचारेणाचतुरां विह्वठाम् । वनवासप्रतिबन्धभूता- 
मिल्यर्थः | वेदेहीं विदेहराजपुत्रीम्। न तु सदेहराजपुत्रीम् । अत एवं छछाहीमिल्यर्थ:। 
“अनुदरा कन्या .अलवणा यवागृ:” इत्यादिभाष्यकारवचनादीपदर्थवाचिनजर्थको<5यं वि- 
शब्द: | निपातनाव्ययानामनेकार्थलादविदेहशब्दो5य राजविशेषणं राजपुत्रीविशेषणं वा । 

१, कुलसंभूताया:” इति पाठ:. ३२. एतदनन्तरम किंच” इल्यधिक॑ कचित्. 

3. क्रसत्व” इति पाठ:ः. ४. “निहितं हितमिति तदीयं” इति पाठ:. ५. 'बचनम- 

मनुत्त! इति पाठ:. 
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त्वं तु नोक्तन्रयविशेषणविशिष्टेति भावः । ईंदशी सीतामपहाय टह्यक्त्वा । ततन्नभ- 

चतीं ल्वामेंव । पूज्यामित्यर्थ: । 'इतरेभ्यो5पि दृश्यते! इति ग्ग्दिशीयल्ञत्प्र्यथः । 

सुप्सुपा' इति समासः । डिग्रितश्व”' इति डीपू । '्रिड्ठ तत्रभवान्पूज्यस्तथैवात्रभवा- 

नपि! इति यादव: । असौ श्रीरामः परिग्रहीष्यति खीकरिष्यतीति प्रातीतिको5थेः । 
वस्तुतस्तु अक्रसत्तां प्रसननहदयां विशिष्टकाननसंचारेणाचतुरां पीडिताम् । सुकुमारी- 
मिलत्यर्थः । यद्वा तत्संचारभी रुमित्यथ: । भीरुखसणव कुलजस्नीधमेल्रादिति भावः । वि- 
देहराजपुत्रीं जनकमहाराजकन्यकां महाकुलप्रसूतां विशिष्टदेहराजपुत्नीमू । अतएव 
तन्नभवतीं बहुमाननीयां सीताम्। एताहशसकलगुणसंपन्नलेनापरित्यागाहा मिल्यर्थः । 
विहाय कठोरहदयां कुलवधूधर्मपरित्यागेनाततायितया काननस्वैरसंचारतत्परां राक्ष- 

: सीलेनाकुलजातां विकृताकारां च । अतएवं तन्नभवतीं विरुद्धलक्षणतयाएज्यां 
परित्यागाहां ल्वां परिशहीष्यम्वेति काकुः । न परिग्रहीष्यलेवेल्य थः । इल्येवंप्रका- 
रेण तेन लक्ष्मणेनामिहिता अयुक्ता सती । वीतमतिः परिहासाशयानमिन्ञतया नश्वुद्धिः 
सा क्र्पणखा तदीय॑ लक्ष्मणोक्त वचनमनुमतमजुकूलममजुताबुध्यत । ततन्र बीतमति. 
पदार्थस्त्र विशेषणगत्या मननशब्दार्थ अ्रति हेतुत्वात्पदार्थहेतुर्क काव्यलिज्टमलंकार: ॥ 

ततः सा किमकरोदित्यत आह--- 

दृशरथात्मजयुग्मनिरीक्षण- 
क्षणसमाकुलबुद्धिरियं दूधी । 

उभ्यकूछसमस्थितशाहल- 

अमगतागतखिन्नगवीद्शा ॥ १६ ॥ | 
द्शरथेति । दशरथात्मजयुग्मस्यरामलक्ष्मणयोरनिरीक्षणक्षणेन दरीनोत्सवेन 

समाकुला ससंश्रमा बुद्धियस्याः सा । अनयोः कतरं भजामीति डोलायमानमानसे- 
त्यथ; । “निव्योपारस्थिती कालविशेषोत्सवयोः क्षण:? इत्यमरः । इयं शूर्पणखा । उसे 
च ते कूले चे उभयकूले । अन्न 'उभादुदात्तो नित्मम! शति धथक्सूत्रआअहणादेव नित्यल्े 
सिद्धे पुनर्निद्यल्लग्रहणसामथ्यौद्ृत्तिविषय उभशब्दस्थान उभयशब्द्प्रयोग एवं साधुरि- 
हनुसंघेयम्। यथाह कैयट:---अन्न “डभाइडुदात्तो निद्मम? इति नित्यग्रहणस्थेदं प्रयोजन 
बत्तिविषय उभशब्द्प्रयोंगो माभूत् । उभयशव्दस्थेव यथा स्यादित्युभयपुत्र इत्यादि 
भवति । एतबद्याख्यातं मदीयज्यज्ञारनाठके । तयोः पूर्वोत्तरनदीतीरयो: संमं ठुल्य॑ 
यथा तथा स्थितौ शाद्वली शष्पर्यामदेशो। शादाः शष्पाण्यनयोर्देशयो: सन्तीति शाद्व- 
लाविति विग्नहः | शाह्वलंः शादहरिते? इत्यमरः । 'शादः कर्देमशष्पयो:” इति वि- 
खश्व । 'नडशादाह्वलचू” इति वलच्यत्ययः। तयोरयों भ्रमः कुच्न वा गच्छामीति चित्रसं- 
अमस्तेन हेतुना गतागताभ्यां यातायाताभ्यां खिन्ना खेद आप्ता या गयी गॉर्धेनु: । 

१, समुत्यित” इति पाठ:, 
. चु० रा० १७ 



१९७४ चअस्प्ूरामायणम । 

गोरतद्वितकि! इति समासान्तष्टच्ू । टित्वान्डीप् । तस्था दशामवस्थां द्धौ ध्रत- 
चती । “दशा वर्ताववस्थायाम” इति विश्व: | रामलक्ष्मणयोरन्यत्तरप्राप्याश्ान्दोलनेन 
परमखिद्यतेत्यर्थ: । अन्रान्यध्मस्थान्यत्रासंभवात्तत्सदशी दशामिति साहरयाक्षेपादसं- 
भवद्व स्तुसंवन्धरूपो निद्शनालूकारः । तदुक्तम--“असंभवद्वस्तुयोगाडुपमानो पमेययो: । 
अतिविम्बक्निया गम्या यत्र सा स्थानिदर्शना ॥! इति लक्षणात् ॥ 

वृषस्यन्ती चृषस्कन्ध राघव रावणानुजा। 

भूयः झर्पणखा भेजे झपेकारातिबाधिता ॥ १७ ॥ 
चषष्यन्तीति । षः पुमान् । द्षः स्थाद्वासवे धर्म सौरभेये च झक्लजे । पुंरा- 

शिमेदयो: शुह्यां मूपकश्रेष्ठयोरपि ॥? इति विश्व: । इषं पुरुषमात्मन इच्छतीति इष- 
स्न्ती कामुकी | शपस्वन्ती तु काम्की” इत्यमर:। 'छुप आत्मनः क्यच्” इति क्यचू। 
अश्वक्षीरद्पलवणानामात्मग,्रीती क्यचि? इत्यसुगागमः । “अश्वश्षयोमैंथुनेच्छाया- 

मिति वक्तव्यम्? इत्यथनियमः । ततः शतृप्रत्ययः । 'डगितश्व” इति डीपू। रावणाुजा 
रावणस्वसा शर्पणखा शूपकः शम्बरापरनामा कश्चिद्सुरस्तस्थारातिस्तेन बाधिता पीडिता 

सती । जगन्मोहनदिव्यमइलविग्हश्नी रामद्शनजनितमदनातुरा सतील्यर्थ: । इपसस््थ बष- 
भस्य स्कनन््थाविव स्कन््धो भुजशीर्पे यस्त्र तम्। स्कन्धीन्नद्यस््र महापुरुषलक्षणत्वादिति 

|» मी. 

भावः । राघव श्षाराम भूयः पुनरापि भेज आप ॥ 

तदनु जनकदुहितुरानितरयुवतियोग्यं भाग्य रामस्थ रामणीयक 
२ 0 

च निरूप्य पुनरेवमचिन्तयत्ू | । 

तदन्विति | तदनु भजनानन्तरमियं झर्पणखा जनकदुहितुर्जानक्याः: संबन्ध्यनि- 
तरयुवतियोग्यमनन्यवधूसाधारणं भाग्यं श्रीरामपत्नीत्वरूप॑ भागधेयम् | तथा रामस्य 
रूपरामणीयकमाकारसीन्दरय व । रूप स्वभावे सौन्दर्य आकार'क्लोकयोरपि' इति विश्वः। 
योपधाह्ुरूपोत्तमाद्ज” । यद्वा इण्डल्मुक्ताहारनूपुराहइदादिचतुर्विधभुषणाभावेडपि 

भूपितवद्वभासमान आकारविशेषों रूपम् । तदुरक्त भावश्नकाशे--“आविध्यारोप्यनि- 

क्षिप्प भूषणीयरभूपितम् । यद्भधपितमिवाभाति तद्गभपमिति कथ्यते ॥? इति । अज्ञन्य- 

भूपितान्येव प्रेक्षणीयविभूपषणेः । येन भूषणवद्धाति तद॒पमिति कथ्यते ॥? इति तस्य 
रामणीयक रमसणीयत्वं च निरुप्य निर्दिश्य । पुन:शव्दो वाक्यालंकारे । एवं वक्ष्य- 
माणप्रकारेणाचिन्तयबचिन्तितवती ॥ 

तत्यकारमेवाह- 

लावण्याम्व॒निधेरसष्य दुयितामेनामिवेन जने 

कस्मान्नारजदस्मदन्वयग्रुरोरुत्पत्तिमूः पद्मभः । 

चुबती” इति पाठः. ३. “च? इति नास्ति क्चित्. 



अरण्यकाण्डम् । । १९५ 

. आस तावंद्रण्यवासरसिके हा कष्टमेस्मिन्निसां 

कानिति काननचन्द्रिकासमदरशां कि निमेमे निर्ममे ॥ १८॥ 

लावण्यमिति । अस्मदन्वयगुरोरस्मत्कुलश्रेष्ठत्म । अस्मत्कुलकूटस्थर्य पुलस्त्यस्थे- 
सर्थः । “गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ट! इति विश्वः । उत्पत्तिभूजन्मस्थानम् ।. साक्षाजनक 

इति यावत् । तथा चास्मत्पितामहेनास्माकं॑ हिताचरणतत्परेण भवितव्यमिति भावः । 

पद्मभूरजह्या । छवण एवं लावण््यं कान्तिविशेषः । चातुव्वेण्यादित्वात्स्वार्थे ध्यड्प्रद्ययः । 
“छवणो रसरक्षोडब्धिमेदेषु लवणादिषु” इति विश्व: । यद्ठा मुक्ताफलेयु च्छायायास्तर- 

लत्वमिवान्तरा । श्रतिभाति यदक्लेषु तहावण्यमिहोच्यते ॥” इति भूपालः। तदम्बुनिवे:॥ 
अपरिच्छिन्नलावण्यसंपन्नस्थेत्यर्थ: । अमुष्य श्रीरामस्य दयितां भायमसिनां सीतामिव। 

, एनं जनम् । मामिलथेः । करसाद्धेतोनोरुजन्न स्थ्वान् । अपितामहसंवन्धत्वादित्थमेव 
स्रष्टव्या । तथा मामकाज़ न रुश्वान्कूहको विधातेल्यर्थः ।.एवं चेद््यमिवाहमप्यस्य 
लावण्याम्वुधेभायां भूत्वा धन्यतां ग्राप्तुयामिति भावः । किमनयाकाण्डचिन्तयेति स्वम: 
नसि स्वयमेव निषेधति---आस्तामिति । एतत्तजनविषयकचिन्तनमास्तां तिष्ठतु । 

_गतजल्सेतुवन्धनश्रायेणानेन किमित्यर्थ: । ककिंल्रण्यवासरसिके वनवासतत्परे । रा- 
ज्यस्रीसंभोगादिनिस्प्ठह इत्यथ; । “अत इनिठनौ” इति रसशब्दान्मलर्थीयपष्ठन्प्रत्यय: - 
कुतो निर्ममे । ममेस्रेतद्विभक्तिग्अतिरूपमव्ययम् । ममल्वाद्वाज्छिताद्रहितो निर्मेमः । त- 
स्मिन्वैराग्यसंपन्न इत्यर्थ: । अस्मिज्शीरामे काननचन्द्रिकासमद्शामरण्यचन्द्रिकाप्रायाम्। 
उपभोगालुपयोगितया निष्फलामित्यथः । इमामेताह्शां कानिति लावण्यसंपत्ति कि 
किमथे निर्मेमे निर्मितवान । अरण्यचन्द्रिकावन्निरथेकलादीदक्कान्तिनिमोणमयुक्तमि- 
व्यर्थ: । श्रायश एताद्शानुपयुक्तनिर्मातैवायं विधातेति भावः । हेति. खेंदे | कष्टम् । 
ब्रह्मण एताइशकान्तिनिमोणग्रयासवैफल्यात्कृच्छूमित्यर्थ: । अथेटकक््पुरुषालाभात्खस्या: 
कष्टमित्यरथं: । एवमचिन्तयदि्ति संवन्ध: ॥ * ह 

ततः कि जात॑ तनत्नाह--- 

सीतामाहतुकामामछुलूभविषयप्रा्थनो दामकार्सा 
सोमित्रि; शल्रपाणिदेशमुखभगिरनी तामनायाँ निवाये । 

कामक्रोधात्मिकानामहमहमिकया प्रेछ्डतामायतानां, 
तस्था; श्वासानिलानामकुरुत तरसा मागेविस्तारकृत्यम् ॥१९॥ 

सीतामिति । सीतामाहर्ठु कामो यस्थास्ताम् । रामलक्ष्मणक्ृतावमानजनितक्रो- 
धात्सीताग्रहणेच्छयाभ्युद्नच्छन्तीमित्यर्थ: । 'ठुँ काममनसोरपि” इति ठुमुनो मकार- 
लोपः। असुलमो दुलेभो यो विषयः श्रीरामसंभोगरूपाथरतस्थ प्रार्थनायां तत्याप्तियाच्णा- 
यामुद्दामो बहुल: कामोड्सिलाषो यस्थास्ताम्। मूर्खतयात्यन्तालभ्यलाभाकाह्विणीमि- 8 मी हक लिन डक किक आप ह:० की के लेक पी जे 3 2 88:5 # 

१. 'एततर इति पाठ:, २. “अस्मिञ्नने? इति पाठः., ३. अधिकानाम!? इति पाठः. 



१९६ चस्पूरामायणम् | 

व्यर्थ: । 'कामो5मिलाषस्तषेश्” इत्ममरः । अत एवानाया बदुबुंद्धिमती तां पूर्वोक्तां 
दशसुखभगिनीं रावणाजुजां सौमित्रिलृक्ष्मण: । झ्न॑ पाणी यर्म सः शज्नरपाणिः 
खद्नहस्तः सन् । 'सप्तम्युपमान-? इत्यादिना वहुत्रीहिः । 'प्रहरणार्थभ्यः परे निश्ठा- 
सप्तम्यो भवतः” इति वक्तव्यात्पाणिशव्दस्थोत्तरनिपात:ः । निवार्य निरुध्य । अलभ्यवस्तु- 
वाञ्छाविशेषः कामः, तदभावान्मनःप्रज्वलनं क्रोधः, तदात्मकानामहमधिकों5हम- 
घिक इल्नन्योन्य प्रति योडमिमानो 5सावहमहमिका । अहमहमिका तु सा स्थात्परर्परं 
यो भवद्य॑हंकार: इत्यमरः । अहमिति विभक्तिश्रतिरूपकमव्ययं निपातितम् । तस्थ 
वीप्सायां द्विरुक्ति: । संज्ञायां कन्प्रद्यय: । एषोदरादिल्लादिति सुभूतिचन्द्रस्याहमह- 
मिकया हेतुना प्रेह्वतां परिछठताम् । नासाविवरयोः संकुचितल्लेन संकटल्वादिति भाव: । 
आयतानां दीघाणाम्। तस्थाः शर्पणखायाः श्वासानिलानां निश्चासमारुतानां तरसा ब-« 
लेन रंहसा वा | 'तरसी वलरंहसोः” इत्यभिधानात्। मार्गस्य विस्तारक॒तल्यं विस्तार- 

क्रियामकुरुत कृतवान् । संकुचितमांग तद्ठिस्तारक॒त्यस्य युक्तत्रादेति भावः | श्रीरा- 
माज्ञया खक्नेन तन्नासिकां चिच्छेदेत्यर्थ/ । तस्यास्येव आयश्चित्तत्रादिति भाव: । 
एतेन कर्णच्छेदो5पि लक्ष्यते | तथा च श्रीरामायणम्---इत्युक्खा लक्ष्मणस्तस्थाः कुद्धो 
रामस्य पश्यतः । उद्धृत्य खन्न चिच्छेद कर्णनासं महावरूः ॥” इति । अन्न नासिकाच्छे- 
दनरूपकारणप्रस्तुतनिव मार्गविस्ताररूपखकार्येण गम्यत इति पर्यायोक्तिरूूकारः-- 

कारणं गम्यते यत्र ग्रस्तुतात्कायवर्णनात् । अस्ततल्वेन संबन्ध॑ तत्पयोयोक्तिरिष्यते ॥? 
इति लक्षणात् 0 

ततस्तस्था निकृंत्तकणैनासिकायाः कनीयस्पाः परिभव वबदने बचने 
च दृष्ठा श्ुत्वा च जनस्थानंवर्ती समरमुखमुखरः खरश्रतुरदेशसंहससं- 
रुयाकशार्ख चतुद्देशाध्यक्षरक्षितं रक्षोबर्ूल रामरक्ष्मणो जिघृक्षुः प्रे- 
पयामास । 

तत इति । ततस्तदननन््तरम् । जनस्थानं नाम दण्डकारण्यमध्यभूप्रदेशस्त्र 
वर्तितुं शीलमस्यास्तीति जनस्थानवर्ती । तद्धिप इत्यर्थ: | ताच्छील्ये णिनिप्रलययः । 
समरमुखे रणाग्रे मुखरः सिंहनादाडम्बरतत्परः । रणझर इत्यथः । खरो नाम 
राक्षसधिपति: । निक्ृत्तं छिन्नं कर्णनासिक यस्पास्तस्यास्तथाभूतायां: कनीयस्पा 
अनुजायासस्था: झपंणखायाः परिभव कणनासिकच्छेदनरूपं भज्ढ वदने वचने च दृष्टा 
श्रुत्ना च। वदने दृष्टा वचने श्रुत्रा इति यथाक्रममन्वयायथासंख्यालंकारः । तदनन्त- 
रमेव शरपणखया तत्समीर्प गल्ला अत्यक्ष खमुखभज्ढ अ्दर्ये श्रीरामलंक्ष्मणकथायाः 
कथितलादिति भावः । वचन इसत्यत्र अंपादाने वक्तव्येड्प्यंधिकरणविवक्षायां सप्तमी । 
रामलक्ष्मणी जिघक्षर्हीतुमिच्छु: सन् । णहेः सन्नन्तादुप्रययः । चतुदेशसहस्नसंख्याकाः 

१, सहद्धसंख्य:” इति पाठः. 



अरण्यकाण्डम् । १९७ 

शाखा व्यूहां यस्य तत्तथोक्तम् । स्वयं चतुर्देशसहखसंख्याकराक्षसाधिल्ादेकैकसह- 

खकल्पितैकेकव्यूहमित्यथः । अत एव चतुर्दशाध्यक्षैश्नतुर्दशसंख्याकसेनानायकै रक्षित 

परिपालितम् । एकैकव्यूहस्थैकैकनायकेन भाव्यत्वादिति भावः । रक्षोबर्ल राक्षससैन्य 
आषयामास ग्रहितवान् ॥ इमंतया श 

अथ दाशरथिनिरीक्ष्य दिश्लु रक्षोगणमुपसपेन्तमपसपैभूतया झपेण- 

खया देशितसरणिमरणिरिव मन्थनार्पूपेमनाविष्कृततेजःप्रंसरः सी- 

तारक्षणे रक्ष्मणमाद्श्य यातुधानवर्ध तथाविधरमकरोत् । 
अथेति । अथानन्तरं दाशरथिः श्रीराम: । अपसर्पभूतवा । चारसमयावस्थानं 

प्राप्तयेत्यर्थः । 'अपसपैश्चर: स्पशः? । चुक्ते क्ष्मादाइते भूत॑ आण्यतीते समे त्रिड/ इति 
चामरः । झर्पणखया दर्शिता निवेद्ति सरणिर्मागों यस्य तम्। अत एवोपसर्पन्तं समीप॑ं 
अद्यागच्छन्तं रक्षोगणं राक्षससैन्यं निरीक्ष्य । मन्धथनात्पूवमरणिरप्िनिर्मेन्थनदार्विव । 
वयूपाम्न॑ तर्म निर्मन्थ्यदार॒ुणि त्वरणिद्वेयो” इत्यमरः । अनाविष्कृतो5प्रकटितस्तेज:- 
असरः ग्रभावस्फूर्तिरनलग्रकाशश्व॒ यरय सः । निर्मेन्थनदारुण्यमिवन्निगूढग्रताप इत्यथः ु 

क्ैषसंकीणयमसुपमा । 'तेजो5नले ग्रभावेषह्धि ज्योतिष्याचिषि रेतसि? इति वैजयन्ती । 
लक्ष्मणं सीतारक्षण आदिश्याज्ञाप्य ।-स्वयमसहायश्रत्ात्तादक्संकटे वधूनां रक्षणीयल्वा- 
चेति भावः । तथाविधं ताहक्प्रकारं यातुधानवधं राक्षससंहारमकरोत् । “यातु- 
धानः प॒ुण्यजनः” इत्यमरः ॥ 

कीद्ग्विधं राक्षसवधमकरोद्त्यित आह--- 
यैथा तपोधननिधनकरकरनिंकुरुम्बमिरद परुषभाषणस्पृहयाहुतालुजा- 

तमिदं परदारनिरीक्षणनिरपत्रपनेत्रब्न्द्सिदं तापसावसथचारणचतुर 
चरणयुगरूमिद्मिति निशिततरनिर्जशरंशकलीकृतनिशिचरशरीरावय- 

+ ५१ ३ ५ चानाहय्ाहत प्रत्युटज प्रद्शयक्धिस्तपोधनाध्वशुद्धि विदृध्वमिति ग्रभ्नरा- 
जनिदेशादिव देशान्तरादापतद्षिः कट्डुकौकप्राचीकप्रायेः पंतद्निर- 
नवकाशमभूदाकाशम् । 

१, 'भूतया तया” इति पाठः. २. 'निदर्शितः इति पाठः, ३. 'अरणिमिव' इति 
पाठ, ४. आर! इति पाठ: ५. असरं! इति पाठ:, ६. 'अतनुत” इति पाठः, 

की पी ५. “यथा” इति 22828 क्चित्. 4. निकुरम्ब! इति पाठःः ९, 'तापसावसथचारणं- 
चअतुरं ” इति नास्ति क्षचित्ु. १०. निज” इति नास्ति कवितू, 
११. 'शरशतशकलित” इति पाठः. १२. 'निशिचरावयवानू? इति पाठ:, १३. “दर्शयद्धिः? 
इति पाठः. १४, 'आपतद्धिः पतद्धिः” इति पाठः, १ ५. 'काक' इति नास्ति क्चित्, 
१६५ 'पतद्धिः” इति नास्ति कचित्. हि 



१९८ चस्पूरामायणम् | 

- यथेति | यथा येन भकारेणेद्मेतत्तपोधननिधन झुनिहिंसां करोतीति तथोक्त 

करनिकुरुम्व॑ हस्तकदम्बकम् । 'निकुरुम्व॑कदम्बकम्ः इत्यमरः । इंद परुपभाषणाय 

कठोरवचनाय स्पृहयाल स्श्ह्यवत् | स्शहयतेरदन्ताचुरादिणिचि स्टट॒हिएहि-! इत्यादिना- 
छ॒च्प्रथयः । अतो लोपस्थ स्थानिवत्त्वान्न लघूपधाग्रणः: । ताछजातं काकुदनिवह: । 

“ताल तु काकुदम! इत्यमरः । इदं परदाराणां परराणां निरीक्षण सस्प्ृह्ववलोकने 

निरपत्रपं निरेजम्। 'लजा सापत्रपान्यतः” इत्यमरः ।॥ नेन्रइन्द॑ नयनसमूहः । इंद 

तापसावसथेष्ठु तपखिनिवासेघु चारणे संचारे चतुरं निपुर्ण चरणयुगलम् । इस्मेवंप्रकारेण 

निशिततरैरतितीक्ष्गैनिंजशरैः स्वकीयवाणैः शकलीकृतानि खण्डितानि यानि निशि- 

चरशरीराणि राक्षसकलेवराणि तेपामवयवान्पूर्वोक्तकरप्रग्शलब्बान्याहत्य श्रत्युटज अति- 

परणेशालम् । 'अव्ययं विभक्ति-? इत्मादिना वीप्सायामव्ययीभावः । “पर्णेशालोेटजो- 

इब्नियाम्? इत्यमरः । प्रदर्शयद्धिः प्रलयक्षीकुर्व॒द्धिः। तेषामानन्दार्थमिति भावः । व्य- 

ज्ञकाभावाहरम्योस्रेक्षा । तपोधनाध्वशुद्धिमाश्रममार्गशोधन विदृध्व॑ राक्षसशवभक्षणेन 

कुरुध्वमिल्येवंभूताहुभ्राजस्य जठायुषो निदेशादाज्ञावचनादिवेति ेलूल्रेक्षा । अन्यो 

देशो देशान्तरम् । तस्मात्तद्विपयेम्य इल्र्थः । 'सुप्छुपा! इति समासः । नीवजनपदो 

देशविपयौ? इत्यमरः । आपतद्िरागच्छल्लिः कड्ढकाकप्राचीकप्रायेः कड्ढा लोहश्ृष्ठा- 

परनामकाः पक्षिविशेषा: । 'लोहए्छस्तु कइः स्थांत'*इत्यमरः । 'कझ्को ण्नो लोहशष्ठ: 

इति बैजयन्ती च। काकाः ध्वाह्मः, आचीका सांसभुजः पश्षिविशेषाः, तत्मायैस्तजू- 

चिष्टैस्तद्॒पैवी । प्रायो भूयोम्न॒त्युतुल्यवाहुल्यानशनेपु च* इत्येकाक्षरः । आचीकशब्दः 

पक्षिवाचको निघप्टून्तरेषु म्॒ुग्यः । यद्दा “्राचीकोल्का पिपीलिका”? इति स्लीलि्नविशे- 

पेडप्यमरः । तन्न मधुमक्षिकाः प्राचीका इति तदह्नवाख्यातारः: ॥ तथा कइ्डकाकाः प्रा- 

चीका इव नीरन्ध्रत्वसाम्यात्तत्पायैस्तत्मचुरै: पतद्धिरण्डजैः । “पतत्निपत्रिपतगपत- 

स्पन्नरथाण्डजा:” इत्यमरः । आकाशमन्तरिक्षमनवकाशमवकाशरहितम् । नीरन्ध्रमिति 

यावत् । अभृत् । तथाविर्ध यातुधानवधमकरोदिति संवन्धः ॥ 

तैतो निक्ृत्तदशिरसि त्रिशिरसि विख्नरगन्धिना शरीरखुत्तवसाख्रो- 
प्रद्यापि ० पे ७० पु [कप] [पं 

तसा प्रेद्यापि क्रियमाणाशअमदूपणे दूघण च राषभाषणवाक्षणखर; खरो 

राधवमाहवायाह यत | | 

तत इति । ततो राक्षसवलवधानन्तरं भिश्िरसि त्रिशिरोनामराक्षससेनानायके 
निकृत्तं रामवाणच्छिन्नं शिरों यस्य तस्मिस्तथोक्ते सति । तथा दूषणे दूपणाख्यसेना- 

यती ग्रेथ् घ्ल्लापि। जीवनदशायां कि वक्तव्यमिति भावः । विद्धगन्धो5स्थास्तीति 
विस्तनन्धिनामगन्धिना । विद्ध॑ स्खादामगन्धि यत्” इल्यमर:। अत इनिठनौ” इति 
मलर्थीय इनिप्रद्ययः । अथवा विखमामगन्धिवस्तु तस्थेव गन्धो यस्य तत्तथोक्तेने- 

१. तत्र” इति पाठ:, ३, 'च इति नास्ति क्चित् . 



अरण्यकाण्डम् । १९९ 

रविद्लितनिजगान्नात्छुतेन - खबता वसाख्नोतसा हन्मेदःप्रवाहेण । हन्मेदस्तु वपा 
बसा? इत्यमरः । क्रियमाणमाश्रमदूषणं तपोवनबीभत्सं येन तस्मिंसथोक्ते । तस्मिन्नपि 

निहते सतीत्यर्थ: । रोषभीषणास्यां कोघावेशभयंकराभ्यां वीक्षणास्यां नेत्राभ्यों खरसी- 
द्षण:। दुर्दंशे इत्यथः। 'तिग्म तीक्षणं खरं तद्बत्' इत्यमर:। खरो राक्षस आहवायाहवार्थम। 

योडुमित्यथः । राघवं श्रीराममाहयत स्पवयाहूतवान्। निहतरेभी राक्षसे: का ल्ाधा | मां 
जिला खलु तव इृतकृत्यतेत्यात्मनो3सहायश्रत्वगवोदाकारितवानिद्यथः । हयतेलेदि 

स्पधीयामाडः” इत्यात्मनेपदम् । 'लिपिसिचिहनश्व,” “आत्मनेपदेष्वन्यतरस्पाम्! इति च्लेर- 

झंदेशः । तत्नाय॑ परमार्थ: स्फुरति। तत्मकारमेवाह--श्रीरामो<यं साक्षाद्विष्ण्ववतार: । 

देतेन निहतानां निश्चिता ननु परमपदय्राप्ति: । एवं च सत्येतावतो राक्षसान्रिहत्य हतशे- 

परमेकममुं कि हनिष्यामीति यहुपेक्षेत तदेतन्ममानिष्ट स्थात् । तस्मात् आहूते न निवर्तेत 

बूतादपि रणाद॒पि” इति क्षत्रियधमलेनाहाने सतिपुनन निवर्तते, तथा च मसेश्टसिद्धिः- 

स्थादिति मल्राह्ृतवानिति ॥ 
तत्र  विपश्रिज्धिरप्यनिश्वीयमानजयाप जयमंनिसे मेषेरप्यननुसंधीयमा- 

नशरसंधानमाक्षमभदभतपतर हृद्वयद्धम । 
तत्नेति | तन्न तस्मिन्समये विपश्चितो विद्वांसः | संदिग्धार्थनिधोरका इति यावत् । 

तैरपि । किमुतान्यैरिति भाव: । अनिश्वीयमानावनिधोयमाणों, जयापजयावन्यतरवि- 

पयौ यरस्मिंसत्तथोक्तमन्योन्य तुल्यवलतया निर्धारितुमशक्यत्वादिति भाव: । न वियते 
निमेषो येषां तैरनिमेषैः । सरैरिति यावत् । तैर॒पि । किमुतान्यैः सनिमेषैरिति भावः। 
अननुसंधीयमानावविभाव्यमानौ शराणां रामखरवाणानां संधानमोक्षों मौर्वीयोजन- 
विसगों यरिमिंसत्तथोक्तम् | तथा क्षिप्रहस्तत्रादिति भाव: । पूर्व भूत॑ भूतपूर्वम् । “सु- 
ध्सुपा” इति समासः । ततो नज्समासः । 'निरुपममिद्यर्थ: । दवंदृस्यासहायश्रयोद्वेद्रं 
युद्धमभूत् । श्रीरामखरयोरिति भावः । अन्न जयपराजययोनिश्वयसंवन्धेडपि तथा 
शरसंधानमोक्षयोरनुसंघीयमानत्वसंबन्धे 5प्य संवन््धाभिधानात्संवन्धे इसंबन्धरूपातिश- 
योक्त्योश्व परस्परनेरपेक्ष्यात्संद्ष्टि: ॥ 

तेतः खरोीं गृहीतकोदण्डः सकृदनभयसाननसनोन्नमननायास;सम- 

रसमापनर्चेतर चतुराननाख्संधानद्शाह दाशाहेशरासन ग्राहयितकास 
इव रामहस्तात्प्राक्तन॑ चाप॑ शररपजहार | 

तत इंति। ततो दूंद्युद्धानन्तरं ग्रहीतकोदण्डश्रापपाणि: खर: सक्ृदेकवारम- 
लुभूयमानो 5चुभवगोचरीकियमाणो नमनोन्नमनायासो ज्याकर्षणग्रयास शरसंधानमोक्ष 

' अयासोवा येन स तथोक्तः सन् । असकृच्छरसंघानमोक्षप्रयासे5पि क्षिग्रहस्तव्ात्तथांभूत 
इव_प्रतीयमान इति वेगातिशयोक्ति: ।समरसमापने रणसमाप्तिकरणे चतुरं निपुणम् । नी 

१. अनिमिषेःः इति पाठ:. २, तत्र” इति पाठ:, ३. 'त्वसकृत? इति पाठ: ७. च- 
तुर/ इति पाठ:, ५. 'संधानाहँ” इति पाठः. हि कर 



२०० चम्पूरामायणम् । 

क्षिअ्मेव रिपुमारकत्वादिति भाव: । चतुराननास्रसंघानदशाह ं ब्रह्मान्नसंघानक्रियायोग्यम् । 
तेनेव खशिरसरछेत्स्मानलादिति भावः । दशाहस्य॒ संवन्धि दाशाह वैष्णव पूर्वमगस्त्यद्त्तं 
शरासन चाप॑ ग्राहयितुं ग्रहणं कारयितुं कामों यस्त्॒ स तथोक्त इचेति फल्ोस्पेक्षा । 

रामेणेति शेष: । उत्तरत्र तस्यैव ग्रहिष्यमाणलादिति . भावः । ग्रहेण्य॑न्तात्तुमुन् । ततः 
पु काममनसोरपि' इति तुम्नो मकारछोपः । रामहस्तात्सकाशात्। प्राक्तन॑ पुरात- 
नमू। पूर्व धृतमित्य्थ:। सायंचिरं-? इत्यादिना ट्युल्प्र्ययस्तुडागमश्व । चापं शरैरपज- 
हारापहतवान् । निजहस्तलाघवं भ्रदशेयञ"्श्रीरामचापं सुध्प्रदेशे5खण्डयद्व्यथिः । 
तथा च रामायणे--ततो5स्थ सदर चाप सुध्िदेशे महात्मनः: । खरश्विच्छेद रामस्य 
दरशैयन्हस्तलाघवम् ॥? इति ॥ 

सो5पि कोपपावकेन यावकिताननः कुस्भसंभवदत्त धनुराधत्त । 
स इति । स श्रीरामोष्पि कोपपावकेन चापखण्डनजनितकोपामिना यावकवत्कृतं 

यावकितम्। शोणीकृतमिद्यर्थ: । 'तत्करोति-? इति ण्यन्तात्कमणि क्तः। तदानन यरय 
स तथोक्तः सन् । कुम्भसंभवदत्तमगस्ल्यमुनिदत्तं ध्ुर्वैष्ययं॑ चापमाधतत गृहीतवान । 
“अगस्लः कुम्भसंभवः” इत्ममरः ॥ 

खरपरुषि शरासने ग्रहीते 

खरकिरणान्वयशेखरेण तेन । 
खररघुवरयोरेणं समाप्त 

खरनखरायुधयोरिव क्षणेन ॥ २० ॥ 
खरेति । खरकिरणान्वयशेखरेण सूर्यवंशावतंसेन । यद्वा खरकिरणान्वयानां सू- 

यवृंशजराजन्यानां शेखरेण शिखामणिना । 'शिखाखापीडशेखरो” इत्यमरः । तेन श्री- 
रामेण खराणि निविडानि परूंपि पवोणि यस्थय तस्मिन् । दुष्प्रधपषण इल्यर्थः। न 
न्थिरनां पर्वपरुपी” इत्यममरः । शरासने वेष्णधनुषि गहीते खीकृते सति | खररघुव- 
रयोः खरासुरश्रीरामयोः खरनखरायुधयो रासमर्सिदयोरिव । 'रासभा गद्दंभाः: खराः? 

इत्यमर:ः । क्षणेनाल्पकालेन रणं समरम्। “अज्नियां समरानीकरणा:” इत्यममरः। समाप्तम। 
अभूदिति शेपः । गर्दमर्सिहयोयोवदन्तरं तावत्खरराघवयोरपीत्युपमाथैः । श्रीरामेण 
वैष्णवधनु्ंहीला तत्रेन्धदत्तमहाज्जसंधानेन क्षिप्रमेव खरवधोडपि कृत इत्यंथंः ।स च 
अकृतप्रकृतेनेव स्वकार्येण गम्यत इति पर्यायोक्तमुक्तोपमया संरुज्यते | इन्द्रशरेण 
खरवधे रामायणवचनम्---'धनुदेत्तं मघवता सुरज्येष्टन धीमता। संद्थे च स धर्मीत्मा 
मुमोच च खरं ग्ति॥ स इत्र इव वज्जैण फेनेन नमुचियेथा । बलो वेन्द्राशनिहतो निप- 
पात हतः खरः ॥! इति । केचितु खरनखरायुधयोरिवेद्यत्न 'कुक्ुटश्वरणायुधे” इत्यशि- 

१, 'पावकपावकिताननः” इति पाठः« 



अरण्यकाण्डम् । २०-२१ 

धानात्तीद्षणकुक्ुटयो रिवेति कथयन्ति, । तदल्मन्तोरंमणीयम्.। श्रीरांमे हौनोपमादि- 
दोषप्रसड्रात् । इयलम् ॥ 

खरवधंपरिशुद्धे दण्डकारण्यमांगे 
मनिभिरभिददितानामाशिषां ताहंशीनासू । 

खयमंचरंमंपात्र खेगुणेमेन्थरांभू- 
सदन मनकुलेन्दः सानज5 शायराशि+ ॥ २१ ॥ 

खरेति | दण्डकारण्यभागे दण्डकावनप्रदेशे खरवधेन खरासुरसंहारेण परिशुद्धे 

परिपूते । निर्बाधे सतीत्यर्थ: । अत एवं झुनिभिस्तद्विषयवासिभिस्तापसैरमिहितानां 
निर्वाधस्थितिलाभजनितानन्दातिरेकेणोक्तानां तादशीनां तथाविधानाम् । अमोघाना- 

मिल्यर्थ:। आशिषां स्वस्तिववसाम् । 'स्वस्टाशीःक्षेमपुण्यादी! इत्यमरः । मन्धरा 
कैकेयीदासी । खैः स्वकीयैगुणैः कैकेयीदुर्मन्ञबोधनश्रीरामराज्याभिषेकविधातु- 
कल्नवनवासग्रेरक्लादिभिः स्वयमचरमपात्रमायभाजनमभूत् । दिवानुकूल्ये कि नाम 

न शिवाय ग्रवतंते” इति न््यायेन देवानुकूल्येडगुणमपि सगु्णं भवति यतो विरुद्धाच- 

रणतत्परापि मन्थेरा मुन्याशीर्वादानामपात्र नाभूत्, किंतु प्रथमपात्रमित्येतच्ित्नमि- 
च्र्थ: । तस्था एंवोक्तरीद्या मुनिविरोधिराक्षसनाथनिदानलादिति भावः । “योग्य- 

. भाजनयोः पात्रम इत्यमरः । तंदनु तदनन्तरं शौयेराशिः । अंतिंशोरयशालीलयथः । 
सानुजः सलक्ष्मणः । मनुझुलेन्दु्वंस्व॒तमनुसंतानाह्ादकरः श्रीरामः स्वैगुणैः शौयों- . 
दार्यमुनिजनक्षेमंकरल्लादिभिरचरमपात्रमभूदिति संवन्धः । मेन्थरामूलेनायं समागत्या- 
स्मारक निरुपद्रवं चकारेति सानन्दं मुनयः श्रींरामस्यांशिषं अयुज्ञते स्मेत्यर्थः । अन्न 
शौर्यराशिरिति शौर्य॑तद्वतोरभेदोक्ते भेंदेबभेदरूपातिशयोक्तिं:। तथा मन्थराया अंचरम- 
पात्रजासंव॑न्धे४पि तत्संवन्धोक्तिरसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिरित्यंनयो: संस्ष्टि: ॥ 

ननु साक्षाद्राक्षंसहन्तारं सकलसदह्गुणामिरामं विहायासांन्याया मंन्थरायाः - कंथ॑ 
मुनिजनाशीवोदाचरमपात्रमिति कविराशइच नैतावद्राक्षससंहार एवंयं मूलम्, किंतु 
त्रिकोककण्टकंरावणादिसंहारे$पि चेति मनंसि ऋत्ा तयुक्तमेवेत्याह--- 

तथाहि । 
तथाहीति ॥ । प 
तदेव विदणोति-- - ॥ 

प्राग्मन्थरेति महिषीति वरह्रयीति 
धर्मव्ययव्यथितभूपतिभारतीति । . 

काकुत्स्थकानंनकथेति च सन्ति संज्ञा: . 
पोलस्यहीनभुवनत्रयभाग्यपड्ढेः ॥ २२ ॥ 

१. भीत' इति पाठ:. 



२०२ चस्पूरामायणम् । 

पग्रागिति । आक्प्रथम॑मसन्थरेति । ततो महिषी कैकेयीति । तदलु बरद्वयी 
पूर्वदत्ततरद्यभिति । अनन्तरं थधर्मव्ययव्यथितस्त्र॒धर्मच्युतिनिपीडितस्थ भूपतेद- 
शरथस्थ भारती रामवनवास्रेरकवाक्यमिति । काकुत्स्यकाननकथा श्रीरामवनवासवा- 
पति च । एवं पूर्वेस्योत्तरोत्तरम्रेरकल्लेन असिद्धा मन्धरादय इत्यथः । पौलस्त्येन छोक- 
कण्टकेन रावणेन हीन॑ रहित॑ यद्भुवनन्नयं त्रैछोक्य॑ तस्थ॒भाग्यपह्नेनिवोधस्थिति- 
हेतुभूतभागधेयश्रेण्या: संज्ञा नामघेयानि वतेन्ते । अतो मनन््धराया अचरमपान्र्ल 
युक्तमिति भाव: । वसन्ततिलकादइत्तम् ॥ 

अथ शर्पणखाया लड्जागमनबृत्तान्तमाह--- 

अथ शूपेणखा छड्भामपि जनस्थानमिव विजनस्थान काकुत्स्थेन का- 
रयितुं दशकण्ठोपकण्ठे कृत्येव निपत्य रामरक्ष्मणयोयाथातथ्यं वेदेह्ा 
देहसौन्दर्य खर॒प्रमुखेश साकमनीकस्य चतुदेशसहखसंख्याकस्य पश्चता- 

करणकारणभूतामात्मावज्ञां च विज्ञापयामास । 

अथेति । अथ खरभ्रमुखराक्षससंहारानन्तरं झुपणखा लड्डापुरं रावणराज- 
धानीमपि जनस्थानं खरासुरदेशमिव विजनं जनरहित॑ स्थान यर््॒तत्तथोक्तम् । 
शूल्यमिल्यथ: । काऊुत्स्थेन श्रीरामेंण कारयितुम् । विध्वंसयितुमिवेत्यथ: । अत एवं 
फलोट्प्रेक्षागम्योपमयाद्वेन संकीणी । सीताहरणोपदेशादिना तथा भविष्यमाणल्रा- 

दिति भाव: । करोतेण्यन्तात्तमुन् । 'हकोरन्यतरस्थाम? इत्यणि कर्तुः कर्म्नविकल्पात् 
“कतृकरणयोस्तृतीया” इति छृतीया । द्शकण्ठोपकण्ठे रावणसमीपे कृह्मेत्र मरणा- 
घिदेवतेव । छत्या क्रियादेवतयोन्नियु भेये धनादिभिः? इत्यमरः । 'क्यडः च! इति च- 
कारात्क्यडू । निपत्य भुवि पतित्ला । रामलक्ष्मणयोयौथातथ्यम् । यथातथाभावमनति- 
क्रम्य यथातथम् । यथारूपमिति यावत्। “यथाथे तु यथातथम् इत्यमरः । यथार्थे- 
डव्ययीभाव:। 'स नपुंसकम्”? इति नर्पुंसकलम । 'हखो नपुंसके प्रातिपद्किस्य! इति हखत्व- 
म् । तस्य भावों याथातथ्यम् । वाह्मणादिल्ाद्भावे प्यड्प्रत्यथय:। डत्त्वादादिदृद्धिः । दीघे- 
वाहुविशालाक्षध्ी रक्ृष्णाजिनाम्वरः । कन्द्पेसमरूपश्व रामो दशरथात्मजः ॥! इब्यादि श्री 
रामलक्ष्मणतत्वखरूपमित्यथः । तथा वैदेह्या देहसौन्दर्यम् । अन्यूनानतिरिक्तावयवर्संनिवे- 
शग्रयुक्तजगन्मोहनद्व्यमड्लविश्रहदरामणीयकमिल्यर्थ: । तदुक्तम---अज्ञप्रत्यज्ञकानां 
यः सन्िवेशो यथोचितम् । संक्िष्संधिवन्ध॑ यत्सौन्द्यमिति चोच्यते ॥? इति । तथा 
खरपमुर्ख: साक॑ खरदूप्ण त्रिशिर:प्रद्धततेमि: सह । 'साक॑ सन्ना सम सह” इत्यमरः । 
चतुरधिका दश चतुर्दश सहस्राणि यस्यां सा तथोक्ता संख्या यस्य तत्तथोक्तस्प | अ- 
नीकस्प राक्षससैन्यस्थ । “अनीकं तु रणे सैन्ये” इति विश्व: । पत्नत्ताकरणे मरणकर्मणि 

कारणभूतां कारणलेन पर्यवसिताम् | 'स्थात्पश्चता कालधर्मों द्श्रिन्तः प्रलयोज्यय:ः । 

सिख्यस्या इति पाठः, 



अरण्ण्यकाण्डम् | २०४ 

अन््तो नाशो द्योमेत्युमरणं निधनो5जियाम् ॥7 इत्यमरः। आत्मावज्ञां कणनासिकाच्छे- 

दनरूपनिजावमाननां च विज्ञापयामास विज्ञापितवती । सीतारामकथाकथनेन राव- 

' णस्य कामक्रोधावुद्दीपयामासेत्यर्थः । 'रीढावमाननावज्ञा” इत्यमरः 

ततो रावण: कि कृतवानियत आह-- 

स दण्डकायां कतदण्डकायां 

खसारभेनां प्रथितखसारः । 
निशाम्य रामस्य निशस्य चृत्तं 

चक्रे रुषं राक्षसचक्रवर्ती | २३ ॥ 

सत॒ इति । अथितः सकललोकप्रस्यातः स्वसारः स्वकीयभुजवर्ल॑ यस्थ स त- 
थोक्तः । 'सारो बले स्थिरांशे च' इत्यमरः । राक्षसचक्रवर्ती राक्षससावंभौमः-स रा- 

बणो दण्डकायां दण्डकारण्ये कृतो लक्ष्मणविरचितो दण्ड: कर्णनासिकाच्छेदुनरूपशासनं . 
यस्थ स तथोक्तः कायो देहो यस्वास्तामिति बहुत्रीहिगर्मितवहुजीहि:ः । “<ण्डोज्श्री 
शासने राज्ञां हिंसायां लगुडेडपि च। मर्यादायां सैन्यमेदे” इति बैजयन्ती। “कायो 
देह: क्लीवपुंसो:” इत्यमर: । एनां स्वसारं भगिनीं शूर्पणखां निशाम्य दृष्टा । शमो 
दर्शने! इत्यन्न शमो दशनार्थेडमिलाद्भस्वादेशाभावः । तथा रामस्थ॒दृत्तं पूर्वोतक्तरूपच- 

रितं निशम्य श्रुत्रा । तन्मुखादेवेति शेषः । निशम्यतीति श्रवणे तथा निशमयद्मपि! 
इंति भश्मक्तः । अन्न निशाम्यतेरिदं रूपसन्यथा निशमय्येति स्थात्। अत एवाह वा- 
सन:--“निशम्यनिशमय्यशब्दे ग्रकृतिभेदौ” इति । रुषं चक्रे । मत्पराक्रमानमिज्ञतया 

वनगोचरोडयं॑ रामः कियत्कार्य कृतवानिति चुकोपेत्यर्थ: । बृत्तमुपजांतिः । 
उपेन्द्रवज्ना .॥ 2 ु 

ततः प्रस्थाप्य जनस्थाने राक्षसानणों नष्टनीतिरय ताटकेय हाटक- 
सगे पुरस्क्रय सीताहां हरिणी ग्रह्दीतुं तस्यथावसथमाससाद । 

तत इति | ततो रोषानन्तरं जनस्थाने खरालयेषश्राक्षसान्प्रस्थाप्य तत्परिपाल- 
नार्थ-प्रेषयिल्ला नथ्नीतिहेतनयः । असार्गवर्तीत्यर्थ: । अयं॑ रावण: । ताटकाया अपत्य॑ 
ताटकेयो मारीचः । 'ल्रीभ्यो ढकू! । ढक्येयादेश: । तद्रूपो हाटकम्ठगो - मायाकल्पित- 
हिरेण्मयहरिण: । 'हिरण्यं हेम हाटकम्! इत्यमरः । हाटकस्य हाटठकमयों वा स्गो 
हाठकम्ठग इति विग्नह: । षघ्ब्ा विवक्षिता्थलाभे सति मयडादिग्नहणाभावेडप्यदोषः । 
त॑ पुरस्कृत पुरोधाय सीताहां सीतामिधानां हरिणीं स्गीं गहीतुम्। विचार्यति शेष: । 
यथा लोके छब्धकः केचन स्व॒गं पुरस्कृत्य वन॑ गल्ला तद्विग्र॒लब्धं मसुगान्तरं गहीतुमि- 
च्छति तद्गदिल्वर्थ:ः -। तस्व- -मारीच स्यावसथं -स्थानमाससादाबविवेश । 'स्थानावसथ- 

१. नश्मतिः इति पाठः. २. 'सीताहयाँ” इति पाठः 
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वास्तु च' इत्यममरः । अन्नैवं जनस्थानं अति राक्षसप्रेरणं सीतापहरणात्पूर्व॑म्ुक्तम् । 
श्रीरामायणे तु तदनन्तरम् । इस्मेव पोवोपर्यविपययनिवन्धनो विरोधः पुराणान्तरा- 
त्समाधेयः । ताटकेय॑ं हाटकम्तुगमित्यनत्न रूपकशझा न कायो। तस्या रुपहेतुल्लान्मा- 

रीचे तु हाटकम्रगलस्थागमसिद्धेरनारोप्यमाणलादिति ॥ 

मारीचो5प्याकर्णितरावणम॑तः प्रयत्नशतरप्यनिवायेमाणे तेस्मिन्सु- 
बाहुमेव वहुमन्यमानों गद्यन्तराभावात्तद्भ्यथनाम ज्ञीकृध जातरूपम- 

यम्रगरूप॑ ग्रद्दीत्वा सीतां वश्चयितुं पश्चवटीमवगाहत । 

मारीच इति। मारीचो5प्याकणितं श्रुत॑ रावणस्प मतं॑ सीतापहरणरूप॑ चिकी- 
पिंत॑ येन स तथोक्तः सन् । तस्मिन्रावणे अयल्लशतैरपि । “अपि रामो न संकुद्धः 
कुर्याह्कोकानराक्षसान् । अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा ॥! इल्यादि भ्री- 

रामायणोक्तवहुअयल्ैरित्यथ: । अनिवायमाणे निवारयितुमशक्ये सति। तद्विनाश- 
कालस्थ अ्द्यासन्त्वादिति भावः । सुवाहुं खवाहुनामानं स्वश्नातरमेव । यो हि विश्वा- 
मित्राध्वरे श्रीरामिण निहत इति भावः । वहु भूयिष्ठ॑ मन््यमानः । सुवाहुवत्ूवेमेवात्मनो 
मरण इदानीमेतादशनिवंन्धो न स्थातू, अतः स एवं धन्य इत्यववुध्यमानः सन्नि- 
व्यर्थ: । गल्नन्तराभावात्तद्विपरीतबुद्धिनिवर्तन आत्मनो विमोचने वोपायान्तराभावात्। 
ददेशोपायगमे गति: इति बैजयन्ती । अभ्यर्थनामज्ञीकृय ततो जातरूपमय: काश्नन- 
विकारः । विकारार्थे मयट् । यो म्॒गर्त्रपं तदाकारं गहीला खीकृत्य । राक्षसानां 
कामरूपलान्मायाकनकम्गर्भूमिकां धलेत्यर्थ:। “'चामीकरं जातरूप॑ महारजतकाशने? 
इत्यमरः । सीतां वश्चयितुं प्रकोभयितुं पश्चवटीमवगाहतासेवत।। प्रविवेशेद्यर्थः ॥ 

दशमुखो5पि जरूधरपथस्थापितरथो दाशराथिविघट्टने क्ृतास्थस्तस्थों। 
दुशमुख इति । दशमुखो रावणो जलघराणां मेघानां पन्था जलघरपथो5न्तरि- 

क्षम् । “ऋकपू:-” इत्यादिना समासान्तः । 'तारापथोडन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाविलूम? 

इत्यमरः । तत्र स्थापितो निनश्षिप्तो रथो येन स तथोक्त: । निजकपटाप्रकाशार्थमिति 
भावः । दाशरभिविघधट्नने रामलक्ष्मणवियोजने कृतास्थो विहितादरः । तदेकाग्रचित्तः 
सन्निद्यर्थ: | तस्थी स्थितवान् ॥ 

व्रिपिनसवजगाहे राक्षसानां करोटदी- 
रसकृद्सकृदाविवोष्पमाकोक्य शोचन् | 

कृतरुचिरिव वर््मन्यछुशानां कछुशानां 

पथिकचरणलाबिन्यहुरे न््यझुरेष: ॥ २४ ॥ 
१. 'मतिः” इति पाठ: २. 'तस्मिन्रावणे! इति पाठः, ३. “अभ्युपेत्य” इति पाठ३- 

४. 'अगाहत” इति पाठः. 
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विपिनमिति । अथानन्तरमेष न्यड्ुः कनकम्रंगरूपो मारीचः ।- '्यडुगुरुकुल- 

स्थायां शिष्ये सीने मुनी सगे! इति नानार्थर्लमाला। “कष्णसारो रुरुन्यडू:” इत्यमर्थ । 

राक्षसानां खरादीनां करोटी: शिरोस्थीनि । कपालानीति यावत् । “शिरोस्थनि 

करोटिः स्री', 'कपालः कपैरः समौ' इत्यमरवैजयन्दौं । असकृद्सकत्सुनः छुनः । वहु- 

वारमित्यजः । वीप्सायां द्विभौवः । आविर्वाष्पं आदुर्भवदश्रुजर यथा तथा। वाष्पो5 श्वु- 

ण्यम्बुधूमयो:” इति वैजयन्ती । आलोक्य दृष्ठा । शोचन् । हा कश्म् । जनस्थानवा- 

सिना रामेण खल निहताः सर्वेडपि वान्धवा:। तदेषामिसाः करोव्यः परिछठन्त्यों इ- 
कप 

इयन्ते ! खात्मनो5प्यरिमिन्देशे मरणं निश्चितम् इति मनसि विषीदन्सबित्यथे: । तथा - 

वेल्मैनि विपिनमार्गेंड्ुशानां नैशिव्यसाम्यात्शणिआ्रायाणाम् । 'अह्ुशोअ्खी रूणिद्वेयो:? 

ईत्यमरः । कुशानां दर्भाणां संबन्धीनि । अब्ली कुशं कुथो दर्भ:' इत्यमर:। अत एव 

यथिकानां पान्थानां चरणान्पादतलानि छ॒नातीति पथिकचरणलावी । कर्मेण्यणः । 

अहूरे । अष्डरेष्वित्यर्थ: । कृतरुचिः कृतामिछाष इव। पश्यतां खकपटाप्रकाशनार्थ 

सगजातिधमैमनुवतमान इवेत्यथः । वस्तुतस्तु न तथेति भावः । विपिनं पदञ्मवटीनिक- 

. टारण्यमवजगांहे श्रविवेश । बैदेल्या लोचनगोचरीभवितुमिति भावः । मालिनीइत्तम् ॥ 

तदलु जनकपुत्रीयाच्जया त॑ जिधुश्ु- 
हेरिणमनुजगाहे चापसादाय रामः । 

समय इति च भेजे वऋमातत्य सुत्युः 
कुशिकसुतमखाजो अरष्टमेनं जिघांसः ॥ २७५ ॥ 

तदन्विति। तदलु सृगप्रवेशानन्तरं रामो जनकपुन्या जानक्या याच्जया 

आयपुन्राभिरामो5्सौ म्गो हरति मे मनः। आनयैनं महावाहो क्रीडार्थ नो भविध्यति 0! 

: इत्मादिं प्राथनया हेतुना तं हरिणं मायाकनकम्र्ग जिघृक्षुएंहीतुमिच्छुः सन् । ग्रहेः 

सब्नन्तादुअ॒त्ययः । "न लछोकाव्यय-! इत्यादिना पष्ठी्तियेघः । चापसादायालुजगांहे- 

.इनुरूत्म जगाम-। तथा स्त्युरन्तकश्व । समयोध्यमेव कवलनावसर इति | मलेति 

शेषः । वक्त्रमातत्म व्यादाय कुशिकसुतमखाजाौं विश्वामित्राप्वरसमयग्रक्त्तयुद्धे । 
'समित्याजिसमिद्युधः इत्ममर: । अ्रष्टं गलितम् । श्रीरामबाणेन समुद्रमध्ये जीवत एवं . 

तस्थ प्रवेशितल्लादिति भाव: । एन॑ सारीच॑ भायाम््॒गं जिघांसुहन्तुमिच्छुः: सन। 
हन्तेः सन्नन्ताडुग्रद्यय: । पूवेवत्षष्टीप्रतिषेघः । भेंजे । तदन्तिक प्रापेत्यर्थ: । श्री- 
रामजिषृक्षितस्य तस्थावश्यंभाविमरणकल्लादिति भावः । अन्नः पू्ववाक्या्थस्थोत्तर- 
वाक्या्थहेतुकलात्काव्यलिड्भेदः । बृत्तं पूवेवत् ॥ 

आक्ृष्य दूरमुटजादथ दुशिताशः 
ऋष्याश एप रघुनाथशरेण विद्धः।.. 

- १. 'तबिघृक्षु:” इति पाठः, २. 'पाशम इति पाठः, ३. दर्शिताज्ञ” इति पाठः, 
४. कऋव्याद:? इति पाठ:ः. 

च्० रा० १८ 
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कार्तस्वरेणतनुतां विजहो हतो3स्मी- 
दातेखरेण सह रामवचोनिभेन ॥ २६ ॥ 

आक्ृष्येति । अथानन्तरमेष पूर्वोक्त: । ऋव्य॑ मांसमश्नातीति कव्याशों मा- 
याम्रगरुपो मारीच:ः । 'कमेण्यणू? | 'पललं कऋ्रव्यसामिषम्? इत्यमरः । दार्शिता उत्पा- 
दिताशा ग्रहणकाह्ना येन स तथोक्तः सन् । हस्तलूभ्यव॒त्पुन: पुनर्मांयया सन्निहितल्ा- 

दिति भावः । श्रीराममुट्जात्पर्णशालाया: सकाशाहूरं विश्नक्षष्टमाकृष्य । उत्तरोत्तराशो- 
त्पादनेन दूरं नीत्वेय्यथं: । 'अलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्ट गन्तुमईसि” इति रावणस्य 

कृतसंकेतस्य तथाभूतत्वादिति भावः । अथ रघुनाथस्थ श्रीरामस्थ शरेण वाणेन विद्धः 

अलोमेन दूराकर्षणजनितकोपात्संग्रहत: सन् । हतोडसिमि सझ्॒तो भवामीत्येवरूपेण 
रामवचसा सह्शेन रामवचोनिभेन । नित्यसमासत्वादखपद्विग्रह: । अत एच 
गस्युरुत्तरपदे खमी। निभसंकाशनीकाशग्रतीकाशोपमादय: ॥” इत्यमरः । आतैस्वरेण 
सह 'हा सीते, हा लक्ष्मण” इति दीनाकन्दनेन साकम्। एवं चेत्सीता राम अति लक्ष्मणं 
अेषयेत् । तच्छून्ये पर्णशशाल्ाभ्यन्तरे सीतां रावणो5पहरेदिति कपटोपायादिति भावः। 
कार्तखरमयी हिरण्मस्येणतलुर्मृगशरीरं यस्थ कातैखरेणतनुस्तस्थ भावसत्ता तां विजही 

तत्याज । 'हिरण्यं हेम हाटकम् | रुक्म॑ कार्तखरं जाम्बूनद्मशापदोडख्रियाम् 0! इत्य- 
मरः । दीनाकन्दनपूर्वकं ऋृत्रिमम्रगशरीरं परित्यज्य पूर्वरूपं धृतवानित्यर्थ:। तथा 
च रामायणे---'म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम् । श्रला तुच्छमती रक्षों 
दध्यी येन तु लक्षणम् ॥ इह प्रस्थापयेत्सीतां झन्ये तां रावणो हरेत्। संप्राप्तकालमा- 
ज्ञाय चकार च ततः खरम् ॥ सदर्श राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च॑ । म्भुगरूपं तु 

तत्त्यवत्वा राक्षसं रूपमात्मन: ४ चक्रे स सुमहाकायों मारीचों जीवितं त्यजन् ॥7 
इत्ति। अन्नार्तस्वरेण सह देहत्यागकथनात्सहो क्तिररूंकार:। तदुत्त काव्यप्रकाशे---सहो- 
क्तिस्तु सहार्थस्य बलादेकार्थवाचकः” इति ॥ 

एतदाकण्ये विदीणेहद्या हृद्यद्यितप्रेम्णा कतेव्याक्रतैव्यमजानाना 

जानकी जानीहि भ्रातरमिति सौमित्रिमादिदेश । 

एुतदिति । एतच्छीरामवचनसद्शमारतेवचनं जानक्याकर्ण्य श्रुत्वा हदयद्यिते मनो- 
बह्भे । प्राणेश्वर इति यावत् | श्रीरामे ग्रेम्णा स्रेहेन हेतुना । प्रेमा ना प्रियता हादे 
ब्ेम ख्ेह:” इल्यममरः । विदीणेहदया विद्लितान्तरज्ञा । अत एवं कर्तव्याकतैव्यं विधे- 
याविधेय॑ कृत्ममजानानानवबुध्यमाना । इतिकतेब्यताशल्या सतीद्यर्थ: । 'ज्ञा अववबो- 
घने! इस्स्माच्छानच् । 'ज्ञाजनोर्जा! इति जादेश: । आातरं श्रीराम॑ जानीहि पराम्र- 

शेल्मेबंग्रकारेण सौमित्रिमादिदेश । राक्षसेश्यो रामस्य विपत्तिमाशइयेत्थमाज्ञापया- 
मासेल्यर्थ: । तथा रामायणम्ू--आतंस्वरं तु तं भर्तुविज्ञाय सदर्श बने । उवाच 
बचन॑ सीता गच्छ जानीदि राघवम् ॥? इत्यादि 0 



अरण्यकाण्डम । की 
हर कु न न न ० अक है कप घर - 

ततश्वार्य, न कायमिद्मादिएम्। द्श्दोषान्मिथ्याप्रतीति: पारभवात्त 

भवती परम् । ह 

तत इति । ततश्व निदेशानन्तरं च। हे आये पूज्ये जानकि। इंदमादि्श्टिम- 

यमदिद: । भावे क्त: । न कार्य न कर्तव्यम् । भ्रातरं जानीहीत्येवसाज्ञप्ठुं न युक्ता- 
मित्यथः । कुतः । दिश्दोषात्कालविपयोसात्। 'कालो दिशेष्प्यनेहापिं' इत्मरः। 

अथवा दिश्दोषादैवश्रातिकूल्यात् । दैवं दि भागधेयम्! इत्यमरः । मिथ्याप्रतीति- 

विपयैयज्ञानम । अरामसंबन्धिन्यात॑स्वरें तत्संबन्धिल्ेन आन्तिरित्यथ; । भवती खां: 

परमधिक परिभवति तिरस्करोति । लछोके चाकचक्यदोषाच्छुत्ती रजतम्रान्तिप्रति- 

पत्तिवत्तवापि तस्मिस्तद्रहणसुत्पन्नमभूत् । अतः परं आन्तासीलर्थः ॥ ' 

ननु ल्याप्ययमार्तस्व॒रः अत्यक्षमनुभूतः । स च रामस्य विपत्तिमन्तरा नोपपयते। 

अतः कर्थ मम आन्तलमिद्याशइच नेतद्विश्वसितुं योग्यमिद्याह--- 

ब्रिभुवनैकधनुधरस शौयराशेरायैस्य कः अद्धीत कोणैपघुणनिमित्तां 
विपत्तिमिति प्रणिपत् प्रत्याचक्षा्ं रेँक्ष्मणं हृदयतोद्कारिण्या वाण्या 

मोह॒विहला सा बहतजेयत् । 

जिभुवनेति । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्धविभुवनम् | 'तद्धिताथ-! इत्यादिना 
समाहारसमासः । “पात्रादिभ्यः ग्रतिषेधो वक्तव्य: इति ख्रीलिड्गताप्रतिषेधः । पा- 

त्रायदन्तैरेकार्था द्विग्ु्क्ष्यानुसारतःः इत्यमरः । तत्रैकधलुर्धरस्स जगदेकधानु- 
घ्कस्येत्यननाज्वलसंपनत्वो क्ति: । शोयेराशेमहाशौर्यसंपन्नस्येति शारीरवलसंपन्नत्वो क्ति: । 
एवंविधस्थायंस्थ महात्मनः श्रीरामस्थ कोणपा राक्षसास्ते घुणा: कीटविशेषा इव तन्नि- 
मित्तां तन्मूलाम् । यद्वा स्ृगभूमिकया अच्छन्नमप्यमुं निजबुद्धा राक्षस निश्चिक्माह--- 
कोणपो राक्षसो मारीच: स घुणस्तन्निमित्तां तन्मूलामू । राक्षस: कोणप: 
क्रव्यात्)! इत्यममरः । विपत्ति प्राणसंकट को विवेकी श्रद्धधीत विश्वसेत् । न 
'श्रद्दवीतैवेत्यथ: । “पन्नगासुरगन्धवदेवदानवराक्षसे: । अशक्यस्तव वैदेहि भर्ती जेतुं 
न संशय: ४ इति श्रीरामायणेउ्प्युक्तत्वादिति भाव: । “श्रदन्तरोरुपसगवद्ध त्तिवोच्या 

इति श्रच्छव्द्स्थ पूर्वनिषातः । इस्ेवप्रकारेण अणिपत्य नमस्कृत्य प्रद्याचक्षाणं ग्रत्या- 
लंपन्त॑ लक्ष्मणं हृदयतोदकारिण्या मनोव्यथोत्पादिकया वाण्या वाचा । अनायौ- 
करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन । अहं तब प्रिय मन्ये. रामस्प व्यसन महत् 0” इस्ा- 
दारभ्य न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुरुष स्पृश्े” इत्यन्तंया श्रीरामायणोक्तप्रकारये- 
त्वथ: । मोहेन प्रियविपत्त्याशझाजनितचित्तवैकल्येन विहला विक्वा सती सा जानकी 

१. 'परामवति” इति पाठ:, २, “'रामार्यस्थ! इति पाठः, ३. 'कीणप” इति पाठ:, 

४, लक्ष्मण” इति नास्ति कचित 



२०८ अस्पूरामायणम् । 

वहु भूयिष्ठमत्तजयदभत्स॑यत् । अनिन्द्यद्ति यावत् । तजयते: परस्मपद॑ कवि- 
प्रयोगात्सिद्धम्ू । तर्जयतेरनुदांत्त्वेषपि तस्थाजदात्ततश्वक्षिदो डित्करणेनानुदात्त- 
निमित्तस्ात्मनेपदस्थानित्यत्वज्ञापनात्परस्मैपद्मिति । अत एवं 'तर्जयति भर्त्सयति च 
इत्यपि दृदयते? इति भवध्मक्तः ॥ 

तामेतां सीतावाणीमसहसानों लक्ष्मण: पुनरुवाचेत्याह--- 

भूयोडपि छक्ष्मणः प्रजावर्ती परुषभाषिणीमेवसभाषत । 
भूय इति । भूयः पुनरषि लक्ष्मण: परुषभाषिणीं कर्णकठोराछापिनीं ग्रजावतीं 

आवृभायी सीतामेवं वक्ष्यमाणरीत्याभाषतावोचत । 'अजावती अ्रातृजाया” इत्यमरः ॥ 
लक्ष्मणवाक्यमेव विश्वणोति--- 

खुमुखि मम्र सुमित्रा सत्ममम्वा यदासी- 
स्तद्भजमवितरक मातृसंपकेसोखू्यम् । 

अह॒ह विधिविपाकावब्याहरन्ती दुरुक्ति 
व्वमसि विपिनमध्ये मध्यमाम्बा हि जाता ॥ २७ ॥ 

सुमुखीति। हे सुसुखि मधुरभापिणि जानकि । 'खाज्ञत--? इल्मादिना डीष् | यदा- 
स्मात्कारणात्व॑ मम सत्य यथार्थभ् | अकपटमिति यावत् । सुमित्रा सुमित्रारूपिण्यम्बा 

मातासीरभू: । सुवचनोपलछालनादिना निजजननी जातासीरित्यर्थ: । तत्तस्मात्कारणा- 
दवितर्के निःशई माठसंपर्केण मातृसांनिध्येन यत्सौडयमानन्दस्तदभजं आप्रवम् । 
अन्वभूवमित्यथः । एतावत्पर्थन्तमिति शेपः । मातृल्ले तब त्वत्सहवाससौख्यानुभवस्त् 
युक्तत्वादिति भावः .। सपदीदानीं तु विधिविपाकाईवश्नातिकूल्याद्धेतो: | 'विधिवि- 
धाने देवेडपि” इत्यमरः । विपिनमध्ये5रण्यमध्ये ल॑ दुरुक्ति कर्णकठोरवचन व्याहरन्ती 
आलपन्ती सती । व्याह्ार उक्ति्ंपितम्” इत्यमर:। मध्यमाम्बा कैकेय्यपि जातासि । 
न केवल सुब्वनेन सुमित्रेव, किंतु दुर्वचनेन कैकेय्यपि जातेति कृल्लोभयथापि त्व॑ ममा- 
म्बैव भवसि । अतः पुत्रे मयि कान्यशक्ञा कार्येति भाव:। मध्यमाम्बाशव्दो व्याख्यातः। 
मालिनीशत्तम ॥ 

इत्युक्वा अआातृसमीपगामिनि छक्ष्मणे तत्सणमेव रन्प्रान्वेषी दशक- 

न्धरः स्थन्दर्न विहाय विहायःस्थरादवतीये निजान्तःकरणेडप्यमान्तं 

राग वहिः प्रकटयन्निव केपट्सन्यासिवेषः पंणेशालाभ्यर्णमासद्त । 
इतीति । इत्येवमुक्त्वा लक्ष्मण श्रावृसमीप॑ श्रीरामनिकर्ट ्रतिगच्छतीति तद्वा- 

मिनि सति | तत्क्षणमेव तस्मिन्रेव क्षणे । विलम्बवे कार्यविधातादिति भाव: । अत्यन्त- 

१, 'परुपसायणभाषिणोीं प्रजावरती! इति पाठ:ः. २. “आसीत? इति पाठः, ३. आतृजायाँ 

आह? इति पाठ: ४. 'ृतकापायपटसंन्यासवेष:? इति पाठ: ५. 'पर्णशालामाससाद! 
इति पाठः. 



अरण्यकाण्डम्। 

सैयोगे द्वितीया । रन्ध्रसपहरणोचितसमयमन्विषत्याकाइुत इति  रन्ध्रान्वेषी | दशक- 
न्धरो रावण: स्वन्दर्न शताज्म्। 'शताहृः स्थन्दनो रथ: इल्ममरः । विहाय त्यक्ता। 
-विहायःस्थलादाकाशमण्डलादवतीयीवरुह्म । 'पुंस्याकाशविहायसी” इत्यमरः । नि- 
जान्त:करणे निजमानसेष्प्यमान्तम् । अत्युत्कटत्वान्निर्गच्छन्तमित्यर्थः | रागमनुराग 

लौहित्यं च । 'रागोउनुरक्तौ मात्सयें छेशादी लोहितादिशु! इति विश्वः । बहिर्ब्मि5पि 
अकटयन्प्रकाशयन्निव स्थित इत्युत्म्रेक्षा । सा च रागयो: लेषमित्तिकासेदाध्यवसाय- 

'मूलातिशयोक्व्यन॒प्राणितत्वात्संकर: । कपटसंन्यासिवेषो मायामिक्ुवेषवारी सन् । स्य 

एव तस्था अनुद्वेगार्थमिति भावः । पर्णशालाभ्यण सीतानिवासपर्णशालरोपकण्ठमासद- 

स्प्राप । स्देलेडि पुषादिलाइलेरडआदेश: । “उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णास्यग्ना . अप्यमितो- 

अत्ययम्” इत्यमरः ॥ 

रामाश्रमाद्विगतलछ्मणसन्निधाना- 

स्सीतां जहार चपलः पिशिताशनेन्द्रः 
माछां नवोत्पछमयी परूलभ्रमेण 

देवालयादिव निरस्तजनादलरूके; ॥ २८ ॥ 
रामेति । चपलश्रश्चलः । अनियतचित्त इत्यर्थ:। पिशिताशनेन्द्रो राक्षसचकवर्ती 

रावणो विगतं लक्ष्मणस्त्र सन्निधानं सान्निध्यं यस्य तस्मात् । लक्ष्मणरहितादिल्यर्थः । 
रामाश्रमाच्छीरामनिवासात्_ । “ध्रुवमपायेडपादानम” इत्यपादानत्वात्पञश्नमी . । सीतां 
जहारापहृतवान् । साधारणवधूअआन्त्येति भावः । कथमिव । निरस्तजनादचैकादिजन- 
आत््याददेवाल्यादेवतायतनात् । पूर्ववत्पश्ममी । नवोत्पलमर्यीं नूतनेन्दीवरविकाराम्। 

तद़्थितामित्यर्थ: । नवग्रहणभमम्लानतादोतनार्थम् । विकारा्थ मयदटि डीप् । भालां 

ख््ज पललशभ्रमेण सकालखण्डान्ञम्रान्या । अन्यथा पललशब्दस्य केवलमांसपरत्वे 
तस्म रक्तवर्णत्वेन नीलोत्पलमालायां तद्ान्त्यनुद्यादरूकः सापस्मारशुनक इवेत्यु- 
यमो । अलकैस्य मालापहरण यो छाभः स एवं सीतापहते रावणस्यापीत्युपमार्थः । 
झुनको भषकः श्वा स्थादलकंस्तु स योगित:” इत्यमरः । अन्न कश्चिद्रहस्थोपदेश: क- 
थितः श्रीरामायणव्याख्यातृभिः--यद्यपि लक्ष्मीरूपा सीता विष्णुरूपरामस्थ म्गान्वे- 
पणसमये राम एवं तिरोहिता, तथापि तस्मिन्ससये देवैः स्वकार्यार्थ श्रीरामानुमत्या 
मायया निर्मेता सीता तत्र स्थिता, तां रावणों जहारेति । अन्यथा रामस्य वियो- 
गान्जीकारेण क्षणसात्रमपि विश्लेषाभावग्रदिपादर्क “विष्णोरेषोंनपायिनी” इति वाक्यम- 
अमार्णं स्रात् । नल क्षणमात्र विश्लेषस्थानड्ञीकारे विवाहात्पूव संवन्धाभावः कथमिति 
चन्न। हक स्वस्मिन्विद्यमानाया एव सीताया लोकव्यवहारमनुसरज्ञनकस्थ गृह 
आविभोन परिकल्प्य विवाहादिलीलाकरणात् । अन्वेषणविछापनायनुकरणमाज्र॑ तत्च 
जीसब्लिनामियमवस्थेति प्रख्यापनाथंम् । अत एवोक्त श्रीभागवत्ते--“ल्ीसब्लिना- 

१. भहोषल' इति पाठ... ३ 



२१० चम्पूरामायणम् । 

मिति गातें प्रथयंश्चचार” इति । रावणकुम्भकर्णयोः पूर्व वरग्रदानादेव खवध्यलें सिद्धे 
अद्यपि ग्रकारान्तरेणापि तयोवेधः संभवति त्तथापि मायारूपसीतां कल्पयित्ला तदपहर- 
णापराधेन रावणहननादिकथाप्रवतैनेन लोक॑ पविन्नीकतुं परदारापहतुरेवं विनाश 
इति ज्ञापनाथ चेत्यलमतिकथया । वसन्ततिलकादृत्तम् ॥ 

ततः कि जातमिदञ्यत आह-- 

हा नाथ क चिरायसीति बहुशो व्याक्रुश्य वाष्पाविलं 

चप्लुदिल्लु विमुव्भ्वती दशरथस्याद्यामवेक्ष्य खुषाम् । 

रे रे राक्षस मा बधूं प्ररुदर्ती मुश्चेति ग्रधाधिपो 
रुद्भाध्वानमनल्पकोपमकरोद्रेवर्ण रावणम् ॥ २९ ॥ 

हेति । हेति खेदे । नाथ आगेश्वर श्रीराम, क् कुत्र चिरायसि विलम्बसे । येनै- 
तादश्यवस्था संग्राप्तेति भावः । इत्यनेन प्रकारेण बहुशो बहुवारम् । “बहूल्पार्थाच्छ- 

स्कारकादन्यतरस्याम? इति शस्प्रत्मयय: । व्याक्रुइयोचिराक्रन्य वाष्पाविलमशुकल॒ष॑ च- 
क्षुदिक्षु दिगन्तरेपु विमुश्चती असारयन्तीम् । श्रीरामागमनाशयेति भाव: । दह्ा- 

रथस्यायां स्नुपां ज्येष्ठपुत्रकलत्न॒ल्ाज्ज्येष्टस्नुषामवेक्ष्य द॒ष्टा । रे रे इति प्रक्नतेर्मत्सने 
चापलाह्विरुक्तो 5यंशब्दो -हीनसंवोधनवाची । 'हीनसंवोधने तु रे! इल्यममरः । “चापले 
द्वे मवतः” इति द्विरुक्तिः । 'संन्रमेण भ्र्नत्तिथ्ापलम्” इति काशिकोपदेशाच् संश्रसः । 
तन्न खरितमाम्रेडिते-” इत्यादिना प्राप्तस्य छुतस्प स्व॒रः छुतः । साहसमनिच्छता वि- 

भाषा वक्तव्या? इति पाक्षिकः प्रतिपिध: । 'शाख्रद्याग: साहसम्” इति हरदत्त: । राक्ष- 
सेति तस्य नामाप्युच्चरितुमनुचितमित्यामन्त्रितमिति मन्तब्यम्। सीतापहरणसाहसं 
मा कुर्वेत्नर्थ: । ग्ररुदती ग्कर्पषण क्रोशन्तीं वर्धूं स््त॒ुपां सुश्च त्नज । मा अतिरुधा: 
इति वा पाठ: । तत्पक्षे निरोधं मा कुविद्यर्थ:। 'समाः स्नुपाजनीवध्व:? इत्यमरः । अन्न 

दशरथस्थात्मग्रियस॒हद्धावेन आवृत्वात्तत्स्नुपाया अपि स्वस्नुपात्वाद्रधूअहणं द्रष्टव्यम् । 

इति। उक्लेति शेपः। ग्घ्नाधिपों जठायुरग्रेवणम्। वनपुरोभाग इत्यथेः। “वन पुरगामि- 
श्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेभ्य:! इति वननकारस्यथ णत्वम् । अध्वाने मांगे रुठ्भा नि- 

रुद्धघध रावणं प्रद्यधनत्पकोपमधिकक्रोधभमकरोत् । अनुचितकारिणं रावणं विजिल्य 
सीता मोचयितुसुद्यक्तवानिद्यथ: । शादूलविक्रीडितं दत्तम् 0 

सममभूत्समये तस्मिन्समरं समरंहसोः। 

मिथोमथनसंकुद्धगृश्वराक्षसराजयो: ॥ ३० ॥ 
सममभूदिति। तस्मिन्समये सीताहरणकाले समरंहसोस्तुल्यवेगयोः । अतएव 

१, रावण” इति पाठ:. २. अति रुधा! इति पाठ: 



अरण्यकाण्डम ।. 34 

मिथोमथनेन परस्परप्रहारेण संकुद्धौं सम्यक्षुपितो यौ शधप्नराक्षसराजी जठायूरावणो 

तयोः समरं युद्धं समभूत् । सम्यक्प्रवृत्तमिल्यर्थः 0- 6 

ततः कि तत्नाह--- ह 
दशमुखरथमाशु ध्वस्तरथ्यं विसूर्त है 

शिथिलूतरवरूथ शीणेचक्रं स चक्रे । 
गरुदमिह॒तशक्तिप्रासवाणासख्ढ- 

बत्रिशिखविशिखतृणीपाशकुन्तः शक्ष॒न्तः ॥ ३१ ॥। 

द्शमुखेति । स शकह्ुन्तः पक्षी जठायुः । “शक्ुन्तपक्षिशकुनि-? इद्यमरः | - 

शक्तय आयुधविशेषा: । ग्रास्यन्त इति ग्रासा: कुन्तापरपर्याया: क्षेपणीया आयुध- 

विशेषा: । तदुक्त॑ वृत्तिकारेण--कतेरि च कारके संज्ञायाम्? इत्यत्न आखन्त इंति 
आसा इति । वाणा इषवो 5स्नन्तेड्नेनेति वाणासः कार्मुकम्। “कर्मण्यण्” । “धनुश्चापी थ- 
न्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् । इष्वास:” इत्यमरः । खड्नश्वन्द्रहासः । खनन तु॒ नि- 

ल्लिंशचन्द्रहासासिरिश्य:? इत्यमर: । चिशिखं त्रिशलम् । विशिखा वाणाः ।प्रुपत्कवाण- 

विशिखा:”? इत्यमरः । तृण्यी तूणीरोी । तृणोपासज्नतूणीरनिषज्ञ इशुधिद्वंयो: । तृण्याम? 
इत्यमरः । पाशा रज्वपरपयाया आकर्षणसाधनायुधविशेषा: । कुन्ताः आसाः 
असिद्धाः । आसस्तु कुन्तः इत्यमरः । एते रावणगप्रयुक्ता आयुधविशेषा गरुद्धयां 
पक्षाभ्यामभिहताः पराहता यस्त॒ स तथीक्तः सन् । “गरुत्पक्षच्छदाः पत्रम! इत्यमरः । 
दशमुखरथ रावणस्वन्दनमाशु क्षिप्र॑ ध्वस्ता विनाशिता रथ्या रथवोढारो<5श्वा 

चयस्य तम् । (रिथ्यों वोढा रथस्य यः! इत्यमरः । 'तद्॒ह॒ति रथयुगप्रासज्म” इति चत्म- 

त्यय: । विगतः सूतः सारथियरसय विसूतम् । 'सूतः क्षता च सारथि: इत्ममरः । 
शिथिलतरो5ल्यन्तविड्िशे 5वरूथो रथगुप्तियस्स॒तम् । (रथगरुप्तिवरूधों ना! इत्यमरः । 
शीर्णे विच्छिन्ने चंक्रे रथाज्ले यस्प॒ तम् | तथोक्त चक्रे कृतवान। सीताविमोचनाभि- 
निवेशतया यावच्छक्ति वीभत्स चकारेत्यथः | मालिनीक्त्तम ॥ 

ततः कि तन्नाह-- 

राक्षसासिक्षतः क्षिप्रं पपात पततां वर: | 
मेथिलीपक्षपातेन पक्षपातमंबाप्य स+ ॥ ३२ ॥ 

राक्षसेति । स पततां वरो5ण्डजमण्डलेश्वरों जठायुमैंथिल्यां पक्षपातेनासक्तिवि- 
शेषण हेतुना । राक्षसासिक्षतो रावणचन्द्रहासविद्लित: सन् | पक्षपात॑ गरुद्धइम- 
वाप्य क्षिप्रं पपात । पक्षपाततत्पराणां पक्षपातप्राप्तियुक्तेवेति भाव: । असिनिर्मिन्न- 
यक्षो भुवि न्यपतदिलत्वर्थ:। पक्ष: पाश्वगरुत्साध्यसहायवलभित्तिषः इति बैजयन्ती । 
तेथा रामायणमू--स चिछिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकमंणा । निपपात हतो शप्रो 
धरण्यामल्पजीवितः ॥? इति ॥ ः हक 3० 

१. बाणासि” इति पाठ:. २. “अवाप” इति पाठ:. 



श्१२ चस्पूरामायणम् । 

तत्क्षणमन्यरथाधिरूढेन रावणेन भूयोडपि नीयसाना जानकी 
आज्ुसंगतछुवंगपञ्चके पंश्चचूड इब द्साधरकुमारे : कस्मिश्रित्सुन्नी- , 
वसात्कृतद्शग्रीवप्रतापानछसद॒र्श वालिविनाशपिशुनं महोल्कापातप्र- 

तिम॑ रामसाहाय्यप्रोत्साहनाय पुत्रसमभिपतत्पतक्छलबिस्वशड्रावहं कनक- 
पिशड्ञकौशेयमयोत्तरीयान्तरितसाभरणजाॉल्मपातयत् । 

तत्क्षणमिति । तक्क्षणं तस्मिन्नेव क्षणे | जटायुनिपातानन्तरक्षण इत्यथः । अ- 
न्यरथाधिरडेन रथान्तराधिष्ठितन । पूर्वरथस्य जठायुषा विध्वस्तत्वादिति भावः । 
रावणेन भूयः पुनरपि नीयमानापहियमाणा जानकी शझुज्ञसंगतं शिखरोपविष्ट 

प्र॒वंगानां सुप्रीवादिकपीनां पशञ्मचकं यस्य तस्मिस्तथोक्ते । 'कपिप्ठलुवंगप्रुवगशाखाम्रगृव- 
लीमुखा:” इलत्ममरः । अत एव पश्च चूडा: शिखा यरय तस्मिन् । 'शिखा चूडा केश- 
पाहः इत्यमरः । क्ष्माघरकुमारे राजकुमार इव स्थित .इत्युट््रक्षा । राजकुमारस्य पश्च- 
नूडत्वासंभवाद्युपनयकालीनत्वविवक्षा, तदोपमैवेति विविकः | करिंमश्रित्ट्माघरे पवते। 
ऋष्यमूक इत्यर्थ: | सुग्नीवसात्कृतो ब्रह्मणा सुग्मीवाधीनः कृत:। 'देये त्रा च! इत्यन्न चकारा- 
त्सातिप्रत्ययः । तथाभूतो यो दशग्रीवप्रतापानलो रावणप्रतापामिस्तत्सदशं तत्तुल्यम् । 
अन्न रावणप्रतापानलस्यथ सुग्रीवसात्कतत्वेन खतःसिद्धत्वसंदहमदुपमोत्रेक्षयो: संदेहः 
संकरः । वालिविनाशस्य पिशुनः सूचको यो महोल्कापातस्तत्पतिम॑ तत्सद्शमित्यादि 
पूर्ववत्संदेहात्संकर: । उत्तरत्र एतत्प्रद्मक्षीकरणतत्परसुग्रीवप्रत्यायितेन श्रीरामेण तथा 
करिष्यमाणत्वादिति भाव: | कर्णेजप: सूचक: स्थात्पिशुन:” इत्यमरः | रामस्य य- 

त्साहाय्यक॑ सहायक । “योपधाह्ुरूपोत्तमाहुल” । तत्र प्रोत्साहनाय प्रेरणा पुत्र स- 
औवं प्रद्यम्िपततो5भ्यागच्छतः पतहइस्थ यद्विम्व॑ मण्डलम् । 'पतज्ी पक्षिसूर्यो चा इ- 

त्यमरः । तच्छड्भावहं तत्संदेहजनकं॑ तद्भान्तिजनकं वा । अतस्तावेबालंकारी । तथा 
पतड़विम्बस्य पतनासंभवात् । अभूतोपमोत्प्रेक्षा वा । मतभेदादित्युंक्ते तदेतदुजीबित- 
मुक्तालंकारद्ववयमिति संकर:। कनकेन कनकवद्दा पिशद्व कपिशं यत्कीशेयम् । 'कौशेय॑ कृमि- 
कोशोत्यम” इल्ममरः । तन्मय॑ तद्ग॒पं यदुत्तरीयं संव्यानं तेनान्तरितं निवद्धम् । 'संब्या- 
नमुत्तरीय च' इत्यमर: । आभरणजालं हारनूपुराद्रामरणकलापमपातयत् । रावणेन 
नीयमानां यामिमे वानरा: श्रीरामाय कथयेयुरिति मत्वा पातयामासेत्यथः ॥ 

तत्पतनमपि खतेजः्पतनमिव नाछक्षयंहृझ्डालंकारभूतामशोकब- 
निकां मेंथिलीसनयदँनयाभिज्ञों दृशप्रीवः । 
तदिति। तत्पतनमपि तस्याभरणजालस्य पतनमपि स्वत्तेज:पतनमिव निज- 

अ्तापनिषातमिव नालक्षयन्न पर्येयन् । “न कलयनू? इति पांठेड्प्ययमेवार्थ: । कामान्ध- 

१. “ऋष्यमूकश्टह! इति पाठ:. २. 'पं्नचूडाधर इब” इति पाठ: ३. क्ष्माघरे” इति 
पाठः. ४. 'कपिश” इति पाठः. ५. भारमू” इति पाठ:, ६. न पर्यन्” इत्ति पाठ:- 
७, अनयज्ञ” इति पाठः, 



अरण्यकाण्डमू॥। . २१३ 

त्वांदिति भावः । नजर्थस्य नशव्दस्य सुप्छपा' इति संमासः । नयाभिज्ञो नीतिनिपुण: । 

अबीणे निपुणामिश्वविज्ञनिष्णातशिक्षिता:” इत्यमरः ।स न भवतीत्यनयाभिज्ञ: । 

दुविनीत इत्यर्थः । 'अनयज्ञ:? इति पाठे नये जानातीति नयज्ञ:।स न भवतीह्यनयज्ञ: । 

अन्र आतोजजुपसमे कः इति कप्रत्यय: । न तु श्गुपध-' इबत्यादिना कप्प्र्ययः 0 

अत एवाह भगवान्कातद्यायन:--“अकारादलुपसर्गात्कमोंपपदो भवति” इति “अतिषेधे च” 

इति वातिकव्याख्यांने भाष्यकारेणार्थशशब्दसुदाहत्याप्यथस्स समर्थनात्ततो नञ्समासः । 

अनयज्ञ:। नीतिशाख्राचारशन्य इत्यर्थः। दशग्रीवो रावणो मैथिलीं सीतां .लक्षाया 

अलंकारभूतां लड्जालंकारभूतामलंकारोपमिताम् । तत्प्रायामित्यथ: । 'भूतं क्ष्मादी पि- 
शाचादोौ न्याय्ये सतद्योपमानयोः” इति विश्वः। अशोकवनिकां निजविहारोचितोद्यान- 
वनिकामनयत् । तत्र निश्षिप्ततानितद्यथ:ः । दुह्मदित्वान्नयतेद्विकर्मकत्वम् । अन्न रामा- 

यणम्--हियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपश्यती । ददर्श गिरिशृह्नस्थान्पश्न वानरयूथ- 
' पान्॥ तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकग्रभम् । उत्तरीयं वरारोहा झुसान्याभरणानि 
च ॥ मुसोच यदि रामाय झंसेयुरिति भामिनी। वश्नमुत्णज्य तन््मध्ये विनिक्षिप्ते सुभूष- 
णम्। संश्रान्तखु दशग्रीवस्तत्कर्म च न वुद्धवान ॥? इत्यादि 0 

अशोकवलनिका छेभे राक्षसीपरिवेष्टिताम | 
सीतां मारुतिवालाप्िस्तम्भनाहामिवोषधिम् ॥ ३३ | 

अशोकेति । अशोकवनिका कह्नीं राक्षसीमिर्निगूडनसंगोपना् रावणनियुक्तराक्ष- 
सस्नीभिः परिवेशितां परिद्ृतां सीताम् | मारुतस्यापत्म॑ पुमान्मारुतिहेनूमान्ू । अत 
इञ” इतीजु । तस्य वाले लाइले योउभमि: सुन्द्रकाण्डे' वक्ष्यमाणरूपस्तस्थ स्तम्भने 
निरोधने5हां योग्याम्। शक्तामित्यर्थ: । ओषधिं लताविशेषमिव। लेमे गआपेवेत्युट्प्रेक्षा । 
सीतान्वेषणसमये लझ्गं प्रविष्टों हनूमान्सीतामालोक्य निजागमनज्ञापनार्थमशोंकव- 
निर्का भइ्कत्वा पितूनियुक्तेनेन्द्रजिता निवध्यानीतो वाले बच्चे: संवेश्यामिना ग्रज्वा- 
लितो वैदेहीनिवासतयैकामशोकवनिकामन्तरेण कत्सां लड्डां ददाहेति सुन्द्रकाण्डे 
वक्ष्यत्ति 0 

अनन्तरब्त्तान्तमाह--- 

काकुत्स्थी प्यथ रक्षसामधिपतेवोग्वागुरावेष्टिते 
कला हाटकताटकेयहरिणे शादृलविक्रीडितम । 

आगच्छन्ननुजेन तत्र गद्तामाकण्ये बातों ततः 
सीतासंगमछारूसस्तद॒टर्ज रासः प्रतस्थे दृतम ॥ २४ ॥ 

काकुत्स्थ दंते | काकुत्स्यो रघुनायकोड5पि रक्षसामधिपते रावणस्य वाक्प्रेरणव- 
चने सेव वागुरा स़गवन्धिनी । रज्जुनिर्मेतजालविशेष इति यावत् । तया आ- 
वेश्ति आइते । नियमित इल्यथः । 'वागुस् सगवन्धिनी” इत्यमरः । हाटकंस्यथ वि- 
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कारो हाठकमयों यसताटकेयों मारीचसतस्मिन्रेव हरिणे म्गे । शादूलूविक्रीडिंत 

शादूलो व्याप्रः । 'शार्दूलद्वीपिनी व्याप्रे! इत्ममरः। तस्थ विक्रीडितवद्दिक्रीडित॑ 
कृत्वा । शादूलवत्तं निह्रेत्यर्थ:। अथानन्तरमागच्छन् । तन्नागमनसमये5नुजेन लक्ष्म- 
णेन गदितामुक्तां बातीम् । दीनाकन्दश्रवणविपण्णसीतानिष्ठुरवचनग्रेरितो 5हमागतो- 
5स्मीलेवंसूपइत्तान्तमित्यथः । वार्ता प्रदत्तिईत्तान्त:” इल्ममरः । आकर्ण्य थरुत्वा ततस्तद्- 
नन्तरं सीतायाः संगम समागमे छालसोड्ल्न्तामिलापः सन् । विजने वने तद्विपत्ते- 
रबद्यंसाविद्यादिति मावः । तदुटजं तस्थाः सीताया उटजं पर्णशालां प्रति । तब 
इति वा च्छेदः । रामो ढ्वतं शीघ्र अतस्थे चचाल । अन्न भिन्नवाक्यस्थलात्काकुत्सथ- 
रामशब्दयोन पीनरुत्तयम् । यद्वा काकुत्स्थः ककुत्स्थवंशोद्धव इति विशेषणलेन वा 
योजना । अन्न वाक्ताटकेययोर्वागुराहरिणरूपणेन काकुत्स्थे म्गयुत्वप्रतीतेरेकदेशव- 
तिंझपकम । तच्च शार्दलविकीडितमित्यत्र तत्सदर्श विक्रीडितमिति साहबयाक्षेपाद- 
संभवद्वस्तुसंवन्धरूपनिद्शनया सापेक्षितत्वात्संकीयेते । शादूलविक्रीडितमित्रद्मास्यापि 
कत्तस शादूलविक्रीडितल्वात्ववेश्वातुर्यमनुसंबेयम् । 'सूर्याश्ेमिसजासथा सग्रुरव: 
शादूलविक्लीडितम? इति लक्षणात् ॥ ग 

अय॑ कर्थ स्थादिति वाष्पगर्भ- 

मालोक्यसानों वनदेवतामिः । 

विलोकयन्केवलूपणेशालां 

विनए्रचेता विछछाप रामः ॥ ३५ ॥ 
अथमिति । अय॑ श्रीराम: क्थ कथंमूतः स्थाद्भवेत् । प्रियतमारहितपर्णशार्लां 

इं्ेंति शेपः । इति मत्वेल्रं: । वाष्पाण्यश्रणि गर्भ यस्मिन्कमणि तद्॒था भवति तथा 
वनदेवताभिरालेक्यमानो दृश्यमानः सन् । तासामपि शोचनीय इति भाव: । रामः 
केवलां सीताराहियेन शन्यां पर्णशालामुटज॑ विलोकयन । अतएवं विनश्चेता भ- 
भोत्साहः सन्। बिलछाप परिदेवयामास । विलापः परिदेवनम्”! इत्यमरः । म- 
हात्मगुरुदेवानामश्र॒ुपात: क्षिती यदि । देश्नर्भशो महहुःखं मरणण च भवेद्भुवम् ॥! इति 
क्षिती देवताश्र॒पातनिषेधदर्शनाच्छीरामस्थ क्षिप्तमेव महदुःखग्नाप्तिसूचनाथे वाष्पगर्भे- 
मित्युक्तम् । इत्तमुपजातिः ॥ 

विलापप्रकारमेवाह पंद्रमि:--- 

हा कष्टसन्र नहि सा किमिद प्रदत्त 

मालोकयामि चदुलामिह पादमुद्राम् । 

१, विलीनचेता:” इति पाठ:, 



- अरण्ण्यकाण्डम् । र्श्५ 

मां वीक्ष्य नूनमगृहीतसु्ग मुहूर्त 
मनन््तहिंता तरुषु रोषवतीब सीता ॥ ३६ ॥ 

हा कटष्टमिति । हेति खेदे । कष्ट कच्छुमू । आप्तमिति शेषः । कुतः । अचारस्यां 

पर्णशालायाँ सा सीता नहि नास्ति खठ । “अखिसभेवतिपरो:प्रयुज्यमानोड्प्यस्ति! 
इति भाष्यकारवचनाद्धवतीति लछटः पूर्वांचार्याणां संज्ञा । इंद्मेतत्सीताभावरूपं कार्य 

कि ग्रद्ृत्तम् । केन कारणेन संजातमिद्यर्थः । तथेहास्मिन्श्रदेशे चढ्ुलां पादमुद्राम्। वि- 
कलितान्पादविन्यासानितद्यथ: । आलोकयामि पर्यामि । किमेतदित्यर्थ: । इत्मेव- 

सुक््ला स्वयं कर्थचिदन्यथोस्रेक्षे---मामिति । अगृहीतम्रगमनाहतहिरण्मयह- 

रिणं मां वीक्ष्य सीता रोषवती कुपितेव । वस्तुतस्तु न तथा। परमग्रेमास्पदे मयि 

रोषाभावादिति भाव: । तरुषु इक्षेष्रु मुहूर्त क्षणमात्र॑ं घटिकाद्वितयं वा । 'सुद्दूतमल्प- 
काले स्याद्धटिकाद्वितपयेषपि च! इति विश्वः । अन्तहिंतान्तर्धानं गता । नूनमित्युस्रेक्षा । 

लोके हि कान्ताः कान्ते स्वाभिमतार्था संग्रहीतरि सति रोषविडम्वनया कुतन॑चित्निगू: 
ढतया कंचित्कालं रमयन्ति तद्गद्त्यर्थ: । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

एवं सामान्याकारेण विलप्य संप्रति सीतामामद्य विलपति-- 

लद्मिलषितपूंद्यो वस्चितः पश्चचस्या- 
मचरमचरमो5हं मोहभाजां प्रजानाम् | 

तदिह सरलवुद्धे नेष रोषस्य कालः 
सुसुखि मस॒ सुख कि सोढसीतावियोगम् ॥ ३७॥ 

त्वदिति । हे सरल्वुद्धे ऋजुब॒ुद्धे खमुखि सुन्दरानने जानकीति संवोधनद्वयेनि 
विप्नलम्भस्लत्नया कु नोचितमिति सूच्यते | खद्मिलषितपूत्यो तवाभिरूषितमरण्येडपि 
सहसंचाररूपो मनोरथः । चित्रम्तगाहरणरूपो मनोरथों वा। तस्थ पूर्ता पूरणेन हे- 
तुना वश्चितो विग्नलब्धः प्रतारितः । व्यामोहित इति यावत् । अहं मोहभाजाम् । ज्ै- 
णानासित्यर्थः । प्रजानां जनानाम् । 'प्रजा स्थात्सतती जने? इत्यमरः । चरमों 
उन्तिमो न भवतीद्यचरम आद्यः । अग्रेसरः सन्नित्यथः | पश्चवव्यामचरं संचरित- 
वानस्मि | एतावत्पयन्तं खत्साहचर्यौत्त्वन्मनोरथपरिपूरणतत्परतया व्यवहृतवानस्मी- 
तर्थ: । तत्तस्मात्कारणादिह महारण्ये रोषस्यैष काछो न । रोपष॑ कतुँगयं॑ समयो न भ- 
वर्तीत्र्थ: । सत्यपि रोषहेतावीदग्वनवाससंकटे मनः समांधायाजुकूल्यनेव वर्ति- 
'तब्यल्वादिति भाव: । अस्तु वां रोषकालः । मम विरहासहिष्णुल्वाद्ा. लयैवब॑ कर्तु- 
संयुक्तमिद्याहइ--हे सुमुखि, सम सुखं च यच्त्वत्सहवासेनेंच सोलछ्ासमिति भाव: । 

मा आओ शा बिक 
१, पूल” इति पाठः, 
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भवत्ति किम । न भवद्येवेत्यथेः । अतः स्वथा रोष परिव्यज्य सन्रिषियमिति भाव: । 
अन्न सीतेलन्यापदेशग्रहणमखण्डितप्रेसास्पदखद्ोतनाथम् । मालिनीदत्तम् ॥ 

तथाप्यपूर्व्गाहरणे यदि तवामिलापसतदानेन तुच्छेन मायाग्रगेण किम । इतो5प्य- 
लन्ते छ्ाध्यमानेष्यामीद्याह--- 

यद्यस्ति कोतुकमपूर्वेस्गे मगाक्षि 
चान्द्रं हरामि हरिणं मम सन्निधेहि । 

यावन्न मज्चसि सया हतमेणसे् 

तावद्धात तब वऋत॒लछां गुद्भाक$ ॥ ३८ ॥ 

यदिति | हे म्याक्षि कुरइनयने जानकि, अपूर्वेसुगेड्साधारणसृगे कौतुक॑ कुतू- 

हलम् । अभिलाप इति यावत् । 'कीतूहल कीतुक॑ च कुतुर्क च कुतूहरूम? इत्यमर: । अस्ति 
यदि व्तते चेत् । तवेति शेपः । तहिं चन्द्रस्यायं चान्द्र: । चन्द्रनिष्ठ इत्यर्थ: । 'तस्ये- 
दम? इत्यण । त॑ हरिणं हराम्यानयामि । यद्वा हरिष्यामीद्यर्थ: | वर्तेमानसामीप्ये वर्त- 
आनप्रद्ययः । अतो मम सनिधेहि सब्चिहेता भव । मत्समीप॑ प्रद्यागच्छेयथः । अतो 
मया हतमानीतमेनं चान्द्रमेणं हरिणं यावशद्यावत्पयन्तं न मुश्नसि न त्मजसि । कौ- 

तुकादिति भावः । तावन्धगोडडडश्विद्द यस््य मुगाइश्वन्द्रस्तव वक्त्रेण निष्कलब्लेन 

त्वदीयवदनेन तुलां सादइ्यं दधातु धारयतु । संभावनायां लोटू । तद्नन्तरमिदानीं 
वा वकक्त्रसावस्यवारणकथ्थव नास्तीतद्यर्थ:। अन्न तुलां दधाल्लिति संभाविताशथ्योंपमा- 

नया चोपमानादुपमेयस्थाधिक्यअतिपादनरूपो व्यतिरेकों व्यज्यत इत्यलूंकारेणालंकार- 
ध्वनि: । लोकोत्तरलावण्यसंपन्नमवन्मुखावछोकनाभावे मम कथ्थं निवोह इति फ- 
लितार्थ: | वक््त्रतुलामिल्न्न त॒ल्यार्थरतुलोपमाभ्यामित्यत्रासादश्यापयीयस्यैव तुला- 
शब्दस्थ प्रतिपेघादन्न साद्इयवा चिल्ात्तयोगेषपि तृतीयासमासः: । वसन्ततिलका- 
बत्तम् ॥ 

इत्यं विछापे5्प्यसनिहितायास्तस्था सति निश्चिनोति--- 

सप्राणा चेजनकतनया कि न तिष्ठेत मह्मं 
डष्त कप अप 
हिंखैः सलेने खलु निहता रक्तसिक्ता न प्रेथ्वी: । 

गोदावययी पुलिनविह्ृतिं रामशून्या न छुयो- 
युक्त नक्तंचरकवलनात्संस्थिता सवेथा सा ॥ ३९ ॥ 

समप्राणेति । जनकस्य तनया जानकी । विशिष्टपितृजन्यत्वात्परमसाध्वीत्यथ: । 
सप्राणा चेत्सजीविता यदि । मह्यम्। अत्यन्तविरह्मसहिष्णव इति भाव: । न तिछ्ठेत किसा- 

त्मान॑ अकाशयन्ती न वर्तेत किम । वर्तेतैवेद्यथंः। अतो न आणसहितेति । तिष्ठेते- 

१, 'किल! इति पाठः. ३. भूमि: इति पाठ: ३. गोदावयो:” इति पाठ: 



हिल आप आई 

अर्ण्यकाण्डम :। - २१७ 

लिंडिः प्रकाशनस्पेयाख्ययोश्व' इत्यात्मनेपदम् -। तहिं व्याप्रादिभिभक्षिता किम् । न्े- 

द्याह--हिंजैः सत्वैव्यौघ्रादिघातुकजन्तुभिः। 'शरारुघांतुको हिंखः इत्यमरः। न निहता 

खल न हिंसिता खछ । कुतः । एथ्वीमूँ रक्तसिक्ता रुधिरक्तिन्ना न। भवतीद्यथ: 

. तथा चेद्रक्तसिक्ता भवेदेवेति शेष: । तह गोदावरीतीरे विहते गतवती किम्। तथाभू: 

तापि न भवतीद्याह--गोदावर्याम्। लक्षणया गोदावरीतीर इत्यथः । “गोदावयोः? इतति 

पश्थन्तपाठे तस्याः पुलिनेष्ठु सैकतेषु विहति विहारम्॥ “तोयोत्यितं तत्पुलिनं सैकते 

सिकतामयम? इत्यमरः । रामेण प्रियतमेन मया शज््या विरहिता सती न कुयान्न विद- 

'ध्यात् । युक्तम्। प्रियतमविरिहितविहारस्थ पतित्रतानामधर्मल्ाद्ति भावः । कितु 

सा जानकी सबधा सर्वप्रकारेण। “प्रकारवचने थाल? । नक्तंचरकव॒लनाद्वाक्षसकर्टेक- 

भअक्षणद्वेतो: संस्थिता नष्ट । युक्तम्। एतद्विचारणं संगतमित्यथः । संस्था स्थितो व्य- 

चस्थायां नाशे! इति विश्वः । अन्नैवं बहुधा संदिल्य निश्चयपर्यवसानकथनान्रिश्वयान्तः- 
संदेहालंकारः: । मन्दाक्ान्ता ॥ 

छोकान्तरप्रणयिनं श्वश्रं प्रणन्तु- 

माज्ञप्तकाछमतिलद्भघथ यदि प्रयासि । . 

विज्ञाप्य सासापे समाहय साध्वि तस्मे 
सोमित्रिरेव भरते निद्धात राज्यम् || ४० ॥॥ 

लोकास्तरेंति। हे जानकि, लोकान्तरप्रणयिनं खर्गस्थं श्वश्र॑ पत्यु: पितरं दशरश- 
अणन्तुं नमस्कतुम् । 'उपसर्गादसमासेंडपि णोपदेशस्थ”' इति णल्लम्। आज्ञप्तश्वतुर्दशवत्स- 
रात्मकतया नियुक्तो थः कालस्तमतिछइथोछइ्थ । तावन्तं कालमयापयिलैवेत्य रथ; तदानीं 
साग्रेच वर्षस्ावशिंध्लादिति भावः । “अविलद्डय” इति पांढे स्यष्टार्थः.। प्रयासि यदि 
गच्छसि चेत् । यद्यपि परमपतित्रतायास्तव मां पतिमुत्तज्य पुरस्ताह्मनमनुचितम, 
तथापि श्वशुरप्रणामीत्सुक्येन गच्छसि चेद्त्यिथ:। तहिं हे साध्वि पतित्रते। अतो मह्िरिह 
न सहिष्यसीति भावः । 'सती साध्वी पतित्रता? इत्यमरः | तस्मै श्वशुराय .विज्ञाप्य 
श्रियवियुक्ताहं स्थातुं न शक्कोमीति निवेय । मामपि समाह्ययाकारय । ग्रवेशयेत्यर्थः । 
“हूतिराकारणाह्वानम्” इत्यमर: । तंद्विनाशत्वादात्मनो 5पि विनाशो निश्चित इंति भाव: । 
तहिं राज्यस्थ का गतिरिद्याह--सौमित्रिलैक़्मण एवं भरते राज्य निद्धातु निक्षि- 
पतु । खलकियात्रातत्परेण श्रीरामेणाहं कतैव्यतायां नियुक्त इति- भरत॑ मदाज्ञा- 
परिपालनतत्परं साम्राज्येडभिषेक्ष्यतीति भाव: । वसन्ततिलकाबत्तम् ॥ 

* कवे्वाक्यम--- 

इत्थ विरूप्य दुयितां विपिने विचिन्च- 

न्शमों न तत्न धुतिमान्न च रूक्ष्मणोडपि | 
नचु० रा० १५ 



२१८ चम्पूरामायणम्। 

ताहगिविधामाषि कथा कथयन्खवायों 

वल्मीकजन्ममनिरेव कठोरचेता: ॥ ४१ ॥ 

इत्थमिति । इत्यमनेन अकारेण विलप्य परिदेवनं कृल्ा रामस्तत्र तस्मिन्वि 

पिनेररण्ये दयितां ग्रेयसीं सीतां विचिन्वन्म्र॒गयन्धृतिंमान्थैयेवान्नाभूत् । किंतु सीता- 

विरद्ववेदनया विपण्णहद्यो5मूदित्यथि: । तथा लक्ष्मणश्व धवतिमान्नहि । नाभूदेवेल्यथेः । 

तहुःखस्मैतदुःखल्मादिति भावः । किंतु तादशों विधः अकारो यस्थात्ताम् | इत्थमिति 
वक्त श्रोतुं वाशक्तामिद्यथ: । तथाभूतामपि कथां श्रीरामविलापप्रकारवाक्यप्र- 

थ॑ खबाचा निजकण्ठोक्त्मा कथयन्पुनःपुनर्वेणयन्कठोरचेताः कठिनहृदयः । नि- 
देय इति यावत् । वल्मीकाजन्म यस्त्र स तथोक्त: | स चासी मुनिश्च स एवं वाल्मी: 
किरेंव धृतिमानभूतू । सकललोकानन्द्करसमस्तसक्लुणामिरामस्थ तत्रभवतः श्रीरा- 

मस्य तादग्विपादवैक्॒न्याभिव्यक्षमविलापकथाकथनानिर्विण्णचित्ततया स एवातिघैय- 
संपन्नो इभूदित्यर्थ: । पेलवचित्तानामस्माकं कं धृतिमत्तमिति भावः । दृत्तं पूर्ववत् ॥ 

तेतः प्रारभमाणप्रयाणान्प्राणानवष्टभ्य जटठायस्वत इतः क्रियमाण- 

सीतान्वेषण सलक्ष्मण राममालक्षयन्नवाचत ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं॑ ग्रारभमाणमुपक्रम्यमा्णं अयाणं परलोकयात्रा यै- 
स्तान् । उत्कमणशीलानित्यथः । प्राणाज्ञटायुरवष्टभ्य संस्तभ्य । निरुध्येत्यर्थ: । श्रीरा- 
माय वातीकथनार्थमिति भावः । तत इतः अदेशेश्वु क्रियमाणसीतान्वेषणम् । सीता- 

मन्विष्यन्तमित्यर्थ: | सलक्ष्मणं सौमित्रिसहितं राममालक्षयन्परयनेवमवोचतोक्तवान् । 
अजथ्वचेवी छ॒डिः “वच उम्र? इत्युमागमें गुणः ॥ 

किमित्यवोचतेत्यत आह--- 

आयुष्मन्, मां खड्ड विक्षतपक्षत्ति क्षितितले निक्षिप्य क्षिप्रमपजहार 
मैथिलीं रावण इति ॥ 

आयुष्मन्निति । है आयुष्मन् । प्रशंसायां मठुप् । सकललोकहिताचरणतत्पर- 
तया सफलजीबनेत्यर्थ: । खब्नविक्षतपक्षति चन्द्रहासविद्लितपक्षमूलम् । 'सत्री प- 
क्षति: पक्षमूलम? इत्यमरः । मां क्षितितले निक्षिप्य । परिश्रान्तं मां पक्षविच्छेद्पूवैर्क 
भूमीं पातयबिलेत्यर्थः । रावणः क्षिप्न॑ द्रत॑ मेथिडीं जानकीमपजहारापहतवान् । इत्य- 
चोचतेति पूर्वण संवन््ध: । तथा च रामायणम---'परिश्रान्तस्य में पक्षौ छित्त्वा खब्ठैन 
रावण: । सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम् ॥? इति ॥ 

१, 'दुद्माम' इति पाठः. २. 'तत्र” इति पाठःः ३. 'तत इतः” इति क्कचिन्नास्ति, 

४, '्षिप्रतरम” इति पाठ:, 



अरण्यकाण्डम् । २१९ 

 ततः कि जात तत्राह**«. - 

खयमपि शरभड्गखीकृतां भड्ुहीनों 
सपदि गतिमवाप्तः संहृतायुजठायु: । 

नयनसलिलमिश्न॑ रामहस्तेन दूत 
दशरथदुरवापं प्राप नेवापमस्भः ॥ ४२ ॥ ' 

स्वयमिति । जठायुः सपदि सत्य एवं। श्रीरामस्य सीतापहरणवार्ताकथनसमंय 
एवेल्यथः । संहतायुस्त्यक्तजीवितः सन् । खयमपि शरभन्नेण मुनिना स्वीह्वतां प्राप्तां 

भद्गहीनामक्षताम् । शाश्रत्तीमिद्यर्थ: । गति वैकुण्ठं स्थानमवाप्तः प्राप्त: सन् । 
 निजभाग्योदयेन परब्रह्मरूपस्थ श्रीरामस्थदिव्यमडूलविग्रहसाक्षात्काराच्छरभज- 

वन्मुक्तः सन्ित्यर्थ: । नयनसलिलमिश्र॑ बाष्पोदकमिश्रितम् । पितृसखिल्लेन तस्थ पितृ- 

बद्रोदनाहैलादिति भावः । रामहस्तेन दत्त दशरथस्थ दुरवापं दुलेभम्ू। असानिध्या- 
दिति भावः .। नेवापं पितृतरपंणसंवन्धि । 'पितृदानं॑ निवापः स्थात! इत्यमरः। 

अम्भः गआ्रप । पितृनिर्विशेष॑ तस्पीध्व॑देहिक॑ रामश्वकारेत्यथै: । उतक्ते च रामायणें-- 

ततो गोदावरीं गल्ला नदीं नरवरात्मजों । उदक॑ चक्रतुस्तस्म ग्रध्वराजाय तावुभो 7 
इति । नजर तिरक्षां कर्मानधिकारादमिसंस्कारानहलाचोत्तमछोकाभावेन कथमस्य 
मुक्तियुक्तत्नमिति चेन्न | 'भया ल॑समलनुज्ञातः शाश्रतीं सुक्तिमाप्रुहि! इति श्रीरा- 
मायणोक्तल्ादस्गेवास्थ मुक्ति: । तदुस्त नूर्सिहपुराणे--मत्कृते मरणं यस्मात्तया 
आप्त द्विजोत्तम । तस्मान्मस प्रसादेन विष्णुलोकमवाप्स्ससि ॥” इति । 'सुग्रीवो हनुमा- 
नक्षो गजो ग॒ध्नरो वणिक्पथ:? इति सुक्तसध्यपरिगणनाजटायुषो मुक्तिप्राप्तिः सिद्धेतल्य- 

वगम्यत इत्युपरम्यते । मालिनीदत्तम ॥ 

अथ दक्षिणारण्यानीं प्रति प्रस्थिते काकुत्स्थे राक्षसी काचिदयोमुखी- 

नाम सोमित्रिमभिभूय तदीयेन श््रेण शूपंणएखासिद्धिममजत ॥ 

अथेति | अथ जटायुमुत्तयनन्तरम् । काकुत्स्थे श्रीरामे । महत्रण्यमरण्यांनी । 
“मंहारण्यमरण्यानी” इत्यमरः । 'इन्द्रवरुण-” इत्यादिना डीपू। आज्ञुगागमश्व । द- 

क्षिणा दक्षिणद््गवस्थिता सा च सारण्यानी च।तां प्रति अस्थिते चलिते सति । ज- 
ठायुषा तदहिगवस्थितिन राषणेन सीतापहरणस्योक्तल्लादेति भावः | अयोमुखीनामा- 
योमुखीतिनाम्ना श्रसिद्धा काचिद्राक्षती सौमित्रि लक्ष्मणमममिभूय “एहि रंस्यावहे” 
इत्युक्ला 'समालम्बित्तलक्ष्मणाम! इच्यायुक्तश्रकारेणाक्षिप्य तदीयेन सौमित्रिर्संवन्धिना 
शजस्नेण खट्जेन शर्पणखाया रावणभगिन्या या सिद्धिग्रुखभज्गरूपनिष्पत्तिस्तत्सदशी सि- 
द्विमिति निदशना ।-अलभत ग्राप। झूर्पणखेव लक्ष्मणखड्निक्ृृत्तकर्णनासिका वभूवेद्यथः । 

१, “प्रति” इति नास्ति कचित्. 



२२०: चस्पूरामायणम् । 

उपलक्षणमेतत् । विक्नतत्तत्तना च वभूव । तथा चोक्ते श्रीरामायणे--“एवमुक्तस्तु 
कुपितः खज्नमुग्मम्य लक्ष्मण: । कर्णनासे स्तनौ तस्था विचकर्तारिसूदनः ॥? इति ॥ 

ततः क्राधारण्यसरण्या प्रयातावता महर्षे स्थराशरस$ शापात्का- 

णपतां प्रपन्नः पन्नगपतिमोगंभीषणाभ्यां भजाभ्यां बबन्ध यथाथनामा 

कबन्धः ॥॥ 

तत इति | ततोष्योमुखीकर्णनासिकासतनच्छेदानन्तरम् । कौच्ारण्यस्य सरण्या 
मार्गेण । “अयन वर्त्त माोध्वपन्थानः पदवी सरूतिः । सरणिः? इत्यमरः । अन्न ढती- 
योपपत्तिव्याख्याता । ग्रयातौं अ्रस्थितावेती रामऊक्ष्मणा कर्म । स्थूलशिरसस्त- 
न्नान्नो महर्षऋषिश्रेष्ठत्म शापात्कोणपतां राक्षसल्॑ अपन्नः आरप्तो यथा्थनामान्वर्थाभि- 
घानः कवन्धों राक्षसः पन्नगपतेः कुण्डलीश्वरस्य भोगः कायरतद्वद्भीषणाभ्यां भयंकरा+ 
भ्यां भुजाभ्यां वबनन््ध । रुरोधेत्यर्थ: | वस्तुतस्तु श्रीरामस्थ साक्षाद्विष्णोः शेपाडू- 
शायित्वाह्नक्ष्मणस्थ शेषावतारत्वाच्च तयोनाय बन्धो न दुःखहेतुश्वेत्ति जश्ञापयितुं पन्नग- 
पतिभोगभीषणाभ्यामिति - भुजविशेषणमुक्तमिह्मनुसंधेयम् । कवन्ध इत्यन्न विरुद्धल- 

क्षणया कस्य शिरसो वन्धो5्स्यास्तीति कबन्ध इति विग्नहः । अपमूथैकलेवर 
इत्यथः । “'कबन्ध॑ सलिले ओक्तमपमूर्थकलेवरम्,” “कवन्धोंड्ल्नी क्रियायुक्तमपमूर्ध-- 
कलेवरम्” इति विश्वामरों । अ्रकृतेषपीन्द्रवज्ञामिषाताद्वक्षोविभ्ुमशिरस्कतया कब- 
न्धल्ायथार्थनामल्मस्येति भावः । तथा च रामायणे लक्ष्मणं श्रति कवन्धवाक्यम्--- 
पुरा मम महावाहों महावरूपराक्रम। रूपमासीन्महाचिन्त्यं त्रि्ठु लोकेषु विश्ुतम् ॥ 
ततः स्थूलशिरा नाम महर्षि: कुपितो मया। विचिन्वन्विविधं वन्य रूपेणानेन घर्षितः॥ 
तेनाहमुक्तः गष्यैव घोरशापासिधायिना । एतदेव नृशंस ते रूपमस्वतिगहिंतम् ॥ 
इन्द्रकोपादिद् रूप प्राप्तमेव रणाजिरे ॥? इति॥ 

तद्नन्तरमनश्रुपात्रेषु राक्षसीनेत्रेषु सदोत्पादिततरवारिभ्यां रामलू- 
क्ष्मणयोस्तरवारिभ्यां कवन्धबाहुयुग्ं कद्लीछावमलूयत ॥ 

तद्नन्तरमिति । तदनन्तरं निरोधानन्तरम् । अनश्रुपात्रेष्ववाष्पयोग्येष्ठु । 
निजभर्ेमहिम्ना कदापि शोकादुपहत्यभावादनाप्राताश्रुगन्धेष्वित्यथं: । 'योग्यभाज- 
नयोः पात्रम्” इत्ममरः । राक्षसीनेत्रेष्ठ राक्षसाइनानयनेषु । सदा, सर्वेदोत्पादितत- - 
राण्यतिशयेनोत्पादितानि । 'द्विवचनविभज्य-” इत्यादिना तरप्प्र्यय: | तानि वारीणि 
वाष्पोदकानि याभ्यां तो ताभ्याम्। राक्षसखण्डनेन शोकोत्पादकलानिरन्तरराक्षसी- 
नेत्रजलोत्पादकाभ्यामित्यर्थ: । रामलक्ष्मणयोस्तरवारिभ्यां खद्नाभ्याम् | 'तरवारिम-. 

१, 'तदनु? इति पाठः. २. 'सदोत्पादितवारिभ्यां तरवारिभ्यां रामलक्ष्मणयोः” 

इति पाठः, ३. 'लावमिव” इति पाठ 



अण्ण्यकाण्डम्। . - शुशर, 

' णडलाग्रः खब़कौक्षेयकी समो? इत्यमरः । कवन्धवाहुयुगर्ल कदलीमिव .लूखा कदलीला- 

.चमलूयताच्छियत । कद्लीकाण्डमिवानायासेनाखण्ड्यतेद्यथ: । 'कदलीलाववत इत्प- 

पाठः । 'उपमाने कमणि च? इति णसुल्प्रत्ययः । 'कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः . इति . 
इणनुप्रयोग: (?) । नि्ेन्धकुपिती श्रीरामलक्ष्मणो निजासिभ्यां कवन्धस्य दक्षिण- _ 

' सब्यवाहू चिच्छिदतुरित्यथं: । अन्न करणयोरपि तरवायों कढत्वव्यपदेशस्तयोर- 

 खण्डितत्वदोतनार्थम् । तथा च रामायणम--'दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्त मसिना ततः 

. चिच्छेद रामो वेगेन सब्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥” इति 0॥ 

तदनु दनुकबन्धनादरादाथता दा 

गिरितदभुवि देह देहतुस्तस्य भीमम् । 
अकथयद्थ शापापायतुष्टः स रास॑ 

तपनतनयमैज्या मैथिली प्राप्रुहीति ॥ ४३ 0 
तदंन्विति । तदलु बाहुच्छेदानन्तरं दलुवंशोद्धवलाइनुः स चासौ कबन्धशेति वि" 

शेषणसमासः। यद्दा दन्नुरित्यस्य पूवेनाम । तथा श्रीरामायणेडरण्यकाण्डे---एवमुक्तस्तु 

रामेण वाक्य दन्ञुरनुत्तमम? इति।दनोः सकाशात्तत्वेन प्रभाव त्ते महात्मनः इति शाबरीं . 
अति वाक्य च । तथा 'दुनोम ख्लियः पुन्रः शापाद्राक्षसतां गत: इति किष्किन्धाकाण्डे 

नोक्तल्वात्तथा च । दनुनामा चासौ कबन्धश्व दनुकवन्ध इति शाकपार्थिवादिल्वान्मध्य- 

मपदलोपससास: । शाकपार्थिवादिराकृतिगणः । तेन दलनुकवन्धेनादराद्वीरवाद- 

थिंतौ । 'मित्र॑ चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्क्ृतोडमिना” इति याचितौ तौ रामल- 
दमणी गिरितट्भुवि गिरिग्रद्रसीक्षि । “गिरिभ्रद्रमासाद्र पावक॑ विससर्जतु:? इति रा- 
मायणात् । भीम भयंकर तस्य कवन्धस्य देहं कलेवरं देहतु्भस्मीचक्रतु: | “दह भस्मी- 
करणे' इति घातोलिंट् ) 'अत एकहल्मध्येब्नादेशादेलिंटि! इस्येत्राभ्यासलोपी. । अथ 
.दहनानन्तरम् ॥शापापायेन मुनिग्रयुक्तशापान्तेन तुश्स्तोषं गत: सन् । कबन्धो रास प्र- 

' त्यकथयद्वोचत् । किमिति । तपनतनयमैन््या सुग्नीवललेहेन मैथिली सीता ग्ाप्लुहि 
लमखेति । उक्ते च श्रीरामायणे--श्व॒यतां राम वक्ष्यामि सुमीवो नाम बानरः? 
“इत्यारभ्य 'स ते सहायो मित्र च सीतायाः परिमार्गणे” इल्यन्तेन । मैश्येतल्यन्न-बा- 

झणादिलात् गुणवचन-” इत्यादिना घ्यञ्यत्ययः । 'िद्नौरादिभ्यश्र” इति डीप। 
स च मातरि पिच्च” इति पित्वादेव सिद्धे मातामहशब्दस्य गौरादिपांठेनानिंत्यंल्- 
कज्ञापनाहकल्पिक: । अत्तएवाह वामनः--थ्यज्पित्करणादीकारों बहुलम” इति। ज्री- 

. नपुंसकयोभौवकिययो: ध्यव्कचिच्ध बुज्ञ ।.- औचित्यमौचिती मैन्यं मैन्नी  बुज्ञागु- 
दाहतः ७१ इत्यमरः । मालिनीदृत्तम ॥ 



२२२ ... चस्प्रामायणम् ॥ 

तस्मिनृष्यमकमार्गमपदिश्य खगे गते मतड्ाअ्रमवासिन्या तपसि- 

नया शवयों रृतां सपा परिगृह्य रामस्तदनुज्ञया मनोज्ञविविधविहग- 

कजित॑ म्गगणविहरणमनोहरं गहनपद्मवगाह्म वयाकोचकुशेशंयपरि- 
चयकपषायैवनदेवतालतादो छानुकछेः कलायतलीलापरवशवशावल्लभसदा- 
स्वुचुम्बिभिः शम्बरारातिशरधिसदृशर्तटरुह सहका रशिख रविसर दा सवा- 
सारशीकरशेखरेविंविधछतालासिकालास्योपदेशवेशिकायमाने; कायमान- 
समानाभोगलछतागृहकेलिलुच्घलुब्धक पुरंभीशिथिलूघम्मिछममलिकागन्धसां - 

सलेमेहिकाक्षपक्षविक्षोअक्षोदीभूतपाथःपाथेयैस्तटवन पवनैरनुकस्प्यमानः 
पम्पामभजत् ॥ 

इति श्रीमद्विदृ्भराजविरचिते चम्प्रामायणे श्रीमद्रण्यकाण्डः समाप्तः । 

तस्मिन्निति । तस्मिन्कवन्धे ऋष्यमूकमार्ग सुग्रीवाधिष्ठितऋष्यमूकाख्यपर्वत- 

वर्त्मोपदिश्य निवेद्य स्वग गते सति मतज्नस्य सहर्षेराश्रमे वसति ताच्छील्येनेति मत- 
झश्नमवासिन्या । 'ताच्छील्ये णिनिः? । तपस्विन्या त्रतोपचासादितपोनिष्ठया । अ- 

स्मायामेधास्तजो विनिःः इति विनिप्रत्यय: । शवर्या शवरक्लिया मतह्ृशिष्यया क- 

याचिद्विरक्तरमण्या कृतां विहितां सपर्यामर्व्यपायादिरूपपूजाम् । 'पूजा नमस्थापचितिः 

सर्पर्याचाहणा: समा:? इत्यमर: । रामः परिण्ह्य खीकृत्य । निरन्तरभक्तिपरतन्त्रत्माच्छव- 
यास्त॒द्विचिताया अपि पूजाया महात्मनो भक्तवत्सलस्थ श्रीरामस्प भ्राह्मल्लादिति 
भाव: । ततस्तदनुज्ञया तस्थाः शवयों नियोगेन मनोज्ञानि मनोहराणि विविधान्य- 
नेकप्रकाराणि विहगकूजितानि शुकसारिकादिपक्षिर्तानि यरस्मिसत्तथोक्ते मसुग- 
गणानां हरिणचमरदुर्वारसृगयूथानां विहरणेन स्वैरसंचारेण सनोहरं हृदयाननद- 

करं गहनपदमरण्यस्थानमवगाह्य अविद्य । अथ व्याकोचकुशेशयपरिचयेन संफु- 
छकमलपरिशीलनेन कपाये: सौरभ्यसंए्नीः । “फुछोत्फुछसंफुछव्याकोचविकच- 
स्फुटा:ः 'सहस्नपत्र॑ कमल्ं शतपतन्न कुशेशयम्”? इति चामरः । 'रागद्रव्ये कषायो5स्री 
निर्यासे सौरभे रसे! इति यादव: । वनदेवतानां या छतादोला लतारूपग्रेड्डो लिकास्ता- 
सामनुकूलेरनुगरुणेः । खप्रयत्न॑ विनिव ततस्तच्चालनहेतुलादिति भावः । कूले पम्पारोधस्या- 
यतलीलापरवशा अविच्छिन्नक्नीडापरतन्त्रा: । तियेग्दन्तप्रहाररूपन्यापारतत्परा इत्यथः । 
ये वश्ानां करिणीनां बछभा मत्तमतड्भजास्तेपां मदाम्बु दानोदर्क चुम्बन्द्यववध्नन्तीति 

१, 'तपसखिनन््या? इति नास्ति कचित्. २. 'रामः परिणृह्य” इति पाठः, ३* 'मनो- 
ज्ञकूृजितविहंगम्रग” इति पाठः. ४. विहार? इति पाठः. ५, व्याकोश” इति पाठः. 
६. 'तटरुहकार” इति पाठ: 



अरण्यकाण्डम । २२३ 

तथोक्ते: । मदगन्धसंवन्धवन्धुरैरित्यर्थ: । “वशा ज्री करिणी वन्ध्या' इत्यमरः | शम्बरा- 

रातिशरधिसद्शानि पश्चवाणतृणीरसरूपाणीत्युपमा । यानि तटरुहसहकारशिखरा- 

णि तीररुह्मतिसौरभरसालाग्रमञ्जर्यः । अन्न शिखरशब्देन तद्गतमञ्यों लक्ष्यन्ते | 'शि- 

खर॑ शैलब॒क्षाग्रशिखापुलककोटिषु” इति विश्वः । तेभ्यो विसरन्स्तंसमानो य आसवासारो 

मकरन्दधारासंपातस्तस्य शीकरकणा एवं शेखरा अवतंसा येषां तैसथोक्तिः। मा- 

कन्दमकरन््दविन्दुसंदोहसन्द्रैरित्यर्थ: । “आम्रश्ूतो रसालोडसौ सहकारोडतिसौरभः', 

“गीकरो5म्थुकणाः स्घृता:” इति चामरः । विविधा नानाप्रकारा लता सल्िकामाल्ल्या- 

दिस्तवकास्ता एवं लासिका नर्तक्य इति रूपकम् । तासां लास्योपदेशे नाव्यक्रियासंशि- 

क्षण देशिका गुरव इवाचरन्तो देशिकायमानास्तै: | नाव्यविद्याचार्या इव तासां नर्तैनप्रव- 

तैकैरित्यर्थ: । आचारक्यजन्ताह्ृटः शानजादेशः । अन्न विचित्रछताचलनेन मारुतानां 

द्ेशिकायमानल्रोसट्क्षणात्कियानिमित्ता जातिखरूपोस्मेक्षा ।नतेकीलासिके समे”, त्ताण्ड्ँ 

' नटने नाव्यं लाख नृत्ते च नतेने! इति चामर: | कार्य॑ सिंतं मान अमाणं यस्य स कायमानो - 

इन्नणादी सम्भादिनिर्मितपुरुषप्रमाणोन्नतो मण्डपविशेषतत्समानस्तत्सदश आभोगो वि- 
सारो येषां तेषु लतागहेषु लतावितानमयनिकेतनेषु केलिल॒ब्धानां क्रीडाएप्रुनां छुष्घ- 
कपुरंभीणां पुलिन्द्सुन्द्रीणां ये शिथिल्धम्मिछा विश्लथकचभारास्तेषु या मह्निकास्तण- 
शल्यकुसुमानि तासां गन्धेन सौरभ्येण मांसलैः परिपूर्ण:। “कवरी केशवेशोडथ धम्मिन्नः 

संयताः कचाः” इत्यमरः । 'मही तु खत्पात्नतृणशल्ययो:? इति रल्लमालायाम् । सह्ि- 
काक्षा मलिनचश्युचरणा हँंसविशेषाः । 'राजहंसास्तु ते चश्युचरणैलहितेः सिताः । म- 
लिनेमह्िकाक्षा:” इत्यमरः । तेषां पक्षविक्षोभेन गरुदभिघातेन क्षोदीभूत॑ चूर्णीमूतम् । 
नीहाराकारेण शकलीकृतमित्यर्थः । ताद्शं यत्पाथ उद्क तदेव पाथेयं कवलं येषां ते: । 
तत्सहकतैरित्यर्थ:। “कबन्धमुदक पाथः इत्यमरः। 'क्षोदीभूतम' इल्न्नाक्षोदः क्षोदः 
संपयमानः क्षोदीभूत इति विग्रह: | अभूततद्धावे च्व:। 'कुगतिप्रादय:” इति समासः । 

पाथेयमिंल्यत्र पथि साधु पायेयम् । 'पथ्यतिथिवसतिखपतेढेञ” इति ढण्ञत्ययः । एवं 

.... शैल्यमान्यसौरभ्यसंपनैस्तटवनपवनैस्ती रकान्तारमारुतैरजुकम्प्यमानी दोधूयमान: स- 
है न्विरहिणां वेदनोद्दीपकल्ादिति भाव: । पम्पां नाम पुष्करिणीमभजत। तत्तीरं प्रापित्यर्थ: ॥ 

५. ईति श्रीमत्परमयोगीन्दइन्दमानसेन्दीवरसंदोहामन्दानन्दछाभामिवन्दितरघुनन्दन- 
चरणारविन्द्मकरन्दाखादनकन्दुलित॒सारखत्तेनाखण्डतपःप्रश्वण्डमुनिप्रकाण्डमण्डलेश्वर- 

शाण्डिल्यमहामुनिगोन्नावतंसञ्वश्चनान्वयसुधापारावारपारिजातस्थ॒ धन्वन्तयवता- 

रान्तरस्यायुवेंदअमुखनिखिलविद्यासारसर्वज्ञसावभौमस्त॒कोण्डोपण्डितवर्यस्त्र॒तनूजैन 

गज्ञम्विकागर्भरल्लाकरसुधाकरेण रामचन्द्रबुधन्द्रेण विरचितायां चम्पूरामायणव्याख्यायां 
साहिल्ममजूषिकाख्यायामरण्यकाण्ड: समाप्तः ॥ 

-- रासचन्द्रायरचिता रामचन्द्रपदार्पिता ।. 
अरण्यकाण्डव्याख्यासी पूर्णी मज्लपिकामिधा ॥ 



' २२४ चस्पूरामायणस् । 

किपष्किन्धाकाण्डम् । . 
अथ किष्किन्धाकाण्डो व्याख्यांयते--- 

स तां सतां वुद्धिमिव प्रसन्नां 

पम्पाँ वियोगज्वरजातकम्पः । 
विलोकर्यल्लोकनिविष्टकीर्ति- 

लए ] ३ के, 

राति रघूणां प्रवरः प्रपेदे ॥ १ ॥ 

स तामिति | स विराधखरत्रिशिरोदूषणकवन्धादीनामयल्लसंहरणेन प्रसिद्धप- 
राक्रमयुक्तः । अत एवं छोकनिविष्टकीतिजगद्वधिख्यातयशःसंपन्नी रघूणां अवरो रघु- 
'नायकः सतां साधूनां बुद्धि चित्तइ्तत्तिमिव असन्नां निमेलास् । एकन्र खाभाव्यादन्यत्र 

रागायनुपहतलाचेति भाव: । तां चिकीर्पितरावणवधोषयोंगिसुग्रीवाधिष्ठितासृष्य- 
मूकसमीपवर्तिनीं पम्पां विकोकयन्परयन् । अत एवं वियोगेन सीताविरहशोकातिश- 
चेन यो ज्वरः संतापः । इन्द्रियक्षोभ इति यावत् । तेन जात उत्पन्नः कम्पों गान्न- 
चेपशुर्यस्थ स तथोक्त: सन् | आतति मदनपीडां प्रपेदें प्राप । तस्थाः असन्नल्ले5पि विर- 
हिणामुद्दी पकत्वात्परासयं व्यथामनुवभूवेत्यथं: । “आततिः पीडा धनुष्कोव्यो:” इत्यमरः । 
अन्न बुद्धिमिंवि्रेंकं पदम् | इवेन सह नित्यसमासे विभक्तयलोपः । 'पूर्वपद्ग्रक्ृतिखरत्वा- 
क्? इति वक्तव्यात्। अत एव समासगा भीती पूर्णापमा । इत्तमुपजाति: । अन्रादी 'स ता 
पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्सलझषाकुलाम् । रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ॥? 
इति शीरामायणकिष्किन्धाकाण्डागपद्मादिमपद्प्रयोगेण चातुर्य दर्शितं कविनेत्यजुर्स- 

धेयम् ॥ 
पे [कप वहपरिष्कृते कर ७ है । 

ततस्तस्यास्तटवने नानानोकहनिवहपरिए्: निभृतेतर भ्रमणपरभू- 

ततब्नातचशझ्यूमयविपश्चीसमुद्श्चितपश्चमाश्चिता संतताकुश्चितपश्चशरशरास- 
नवश्वितपथिकजनसंचारप्रप वा प्रमद्चश्चऊचश्चरीककुलक अुकितमाध- 
वीमाधवीभूतिरुदजूस्भव ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं नानाविधानामनोकहानां चूतचाम्पेयादितरुविद्येषाणां 
निवहेन निकुरुम्बेन परिष्कृते भूपिते। संपरिभ्यां करोतो भूषणे” इति खुडागमः । 

तस्थाः पम्पायास्तटवने परिसरवर्तिकानने निश्टतेतरमनिभ्ठतमतिचपलं अ्रमणमौत्सु- 
क्यप्रयुक्ततंश्रमो यस्व तथोक्तो यः परभृतत्रातः पिकनिकरः | वनगश्रियः परम्तः 
कोकिल: पिक इत्यपि! इत्यमरः । तस्य चच्चूमयी त्रोटीरूपा । अन्र चशम्बृशब्देन कण्ठोडपि 
लक्ष्यते । तत्रेव स्वराविभावात् । “चड्जुत्नोटिसमे ल्लियाम! इत्यमरः । तादूप्ये मय । 

१. 'परिश्रमण” इति पा5:: २. 'शरासनशरासारवश्चितसंचरपथिकग्रपश्चाः इति पाठ:, 



किष्किन्धांकाण्डम् । श्श्धः 

(जिया: पुंवंत्-? इब्यांदिना पुंवद्भाव:। तादशी यां विपश्ची चीणा।“विंपश्नी वककी. वीणाःइति 

बैजयन्ती। “वीणा तु चक॒की । विपश्वी” इत्यमरश्व । .तस्थाः सकाशात्समुदश्िता.समुत्पन्ना 

ये पत्रमाः पश्चमाख्या: खंरविशेषा: । (पिकः कूजति पश्चमम्? इत्यभिधानाव्। तैरुश्चिता 

मनोज्ञा । 'अश्चेः पूजायाम! इतीडागमः । तथा संतते निरन्तरमाकुश्रितं शरसंधानार्थ- 

मवनमितं पश्चदरशरासनं मन्मथकार्सुकं तेन वश्चितो निवारितः पथिकजनानां विरे- 

हिणां संचारग्रपन्नो गताद्रातग्नचारों यस्मां सा । तथा अमद मकरन्दलाभात्यममत्तं य- 

चजञ्नरीककुलं रोलम्बनिकुरुम्ब॑ तेन कझ्जलुकिताः कझ्ुंकवत्कृताः । आवेधिता इल्वर्थः 4 -. 
(तत्करोति” इति ण्यन्तात्कमणि क्त: । ता माधव्योडतिमुक्तलता: यस््था: सा ।- 'इन्दि- 
न्द्र्श्विश्वरीको रोलम्बो वम्भरश्र सःः। “अतिमुक्तः पुण्ड्रकः स्याद्यासन्ती माधवी रूता” 
इति चामरः । यद्वा मधोचेसन्तस्येयं माघवी । मधुवेसन्ते चैत्रेडथः इति विश्वः । तर - 
स्पेदम! इत्यणू । 'टिड्डाणजुं? इत्यादिना छीपू । भूतिः संपदुदज॒म्भतोजुम्भितवती 
'भूतिभेस्मनि संपदि! इत्यमरः 0॥ 

यत्र कान्तैर्वियुक्तानां युक्तानामपि सुश्॒ुवाम् । 
दोलाक वितन्वन्ति सनांसि च बपूंषि च ॥ २ ॥ 

यत्रेति । यत्र॒यस्मिन्वसन्तसमये कान्तेः श्रियतमैवियुक्तानां कान्तैर्युक्तानामपि . 
सुभ्रुवां सुन्द्रीणां मनांसि हृदयानि च वपूंषि शरीराणि च दोलाकर्म दोलालीलां वित- 
न्वन्ति कुवेन्ति | विरहिणां मनांसि प्रियवियोगवेद्नया दोलछायमानानि भवन्ति। 
प्रियसंगतानां वपूंषि तु वसन्तोत्सवे प्रिय: साक॑ दोलाखेलनलाभात्तारशखेलनजनितर 
सुखमनुभवन्ती बर्थ: । अत एवं यथाक्रममन्वयात्कमापरनामा यथासंख्यालुंकार: ॥: 

तथा मनसां वधुषां वर्ण्यतया ग्रक्ृतानासेव दोलाकर्मवितन्वनक्रियारूपधमैसंवन्धेनौप- - 
म्यस्थ गम्यमानल्लात्केवलप्रकतगोचरा ठुल्ययोगितेयं चोक्तालंकारेणज्विन संकौर्यते॥ 

करतदरपचायमथक्षण- 

' रपचर्य च वनेषु जनेषु च। 

सुमनसां मनसासपि यदहिने 

विरचयन्ति विछोछविकोचना; ॥ १ ॥ 
करतलैेरिति । यहिने । यस्य वसन्तस्य दिनेष्वित्यश: । विलोलबविलोचनाश्रश्न- 

लाक्ष्य: करतलेनिजहस्तप्रदेशेवनेषूद्यानवनेष्॒ । सुमनसां पुष्पाणाम् । 'ख्रियः सुमनसः : 
पुष्प! इत्ममरः। अपचीयत इत्यपचायं छवनम् । उपरष्ादज् । अथेति वाक्यारम्मे:।.. 
इक्षणैदेष्टिभिजेनेषु मनसाम् । अपचीयत इत्यपचयमसपहारम् । आकष्ेणमिति यावत् | 

१, उपचार” इति पाठ 



२२६ चम्पूरामायणम् । 

“अपदारस्वपचय: इत्ममरः । विरचयन्ति वित्तन्वन्ति । अलंकारौ पूर्ववदुन्नेयों । ठ्ुत- 
विलम्वितकृत्तम् । द्रुतविलम्बितमाह नभी भरो” इति लक्षणात् ॥ 

तस्सिन्नसमशरसमरसमसये पम्पां समया पर्यटन्पर्यौकुलह दयो ह- 
दयदयितां हृदि रक्षयहध््मणमिद्मभाषत ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्नसमशरसमरसमये पश्चवाणरणकाले । वसन्तसमय इत्यर्थः । 
प्रम्षां समया पम्पाया: .समीपे । 'समयानिकषाशब्दो .सामीप्येडप्यव्यये मतों” इति 

हलायुधः । “असितःपरितःसमयानिकषाहाग्रतियोगेष्वपि हृइयते” इति ,द्वितीया । 
पर्यटन्संचरन् । परयोकुलहदयों व्याकुलान्तःकरणः श्रीरामो हृदयदयितां सीता 
हृदि लक्षयन्रिरन्तरभावनया हृदये विंलोकयन् । लक्ष्मणं गतीदमनेन पग्रकारे- 
णाभापतावोचत् ॥ ह 

तत्रकारमेवाह--- 

आधो सिद्धोषधिरिव हिता केलिकाले वयस्पा 
पत्नी त्रेतायजनसमये क्षत्रियाण्येव युद्धे । 

दिष्या देवद्धिजपितृससाराधने बन्धुरातों 
सीता सा में शिशिरितमहाकानने का न जाता ॥ ४ ॥ 

आधाधिति। अत्र चत्तदोनिद्यसंवन्धाइुत्तरवाक्ये तच्छब्द्स्य विद्यमानलाग्च्छ- 
ब्दोध्ध्याहारय: । या सीता में ममाधी मानसव्यथायां सत्याम् । 'पुंस्याधिमोनसी व्यथा? 
इत्ममरः । आधिग्रहणेन तजन्यशारीरामयो लक्ष्यते । सिद्धौपधिरिव संजीविन्याद्ी- 
पधिविशेष इव । हिता पथ्या । आरोग्यकरीत्यथैः । तादात्मिकोपचाराचरणहितो पदे- 

शादिनाधि निरस्य तजनितव्याथधेरपि निवर्तकत्वादिति भाव: । तदुक्त ज्ञानवासिऐ--- 

आधिजा व्याधयस्तत्र दृव्यमन्नरशभक्रमेः । चिकित्सनादिशात्लोक्तेनेर्यन्ति त्व॑ च वेत्सि 
तत् ॥? इत्ति । केलिकाले क्रीडासमये चयस्था सखी । अनपायनीत्यर्थ: | “आलिः सखी 
वयस्था च! इत्ममरः । तथा ब्रेतायजनसमये त्रेताया आहवनीयायमभिन्रयस्थ यजन- 
समये हविरादिद्रव्यदानएजाकाले । त्रेता त्वभित्रये युगे! इत्यमरः। त्रेताशब्दो 
व्याख्यातो वालकाण्डे “त्रयल्लेताम्रितिजसः” इल्यन्न । पत्नी सहधर्मिणी । पत्युरनया 
यज्ञ: संपद्मत इति पत्नीति विग्रहः | 'पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी' इत्य- 
मरः । युद्धे क्षत्रियाण्येव क्षत्रियकुलोज्धवैव । क्षात्रयुक्तधर्मोपदेशतत्परैवेत्यथ: । पला- 
यनायुपदेशव्यवच्छेदको उयमेवकार: । “अयैक्षत्रियाभ्यां च? इत्ति खार्थे ढीपू। आजु- 
गागमश्व । तथा देवानामिश्देवानाम्, द्विजानां वसिष्ठादित्राह्मणानाम्, पितृणां दशरथ- 

कीसल्यादीनां च समाराधने पूजायां विपये शिष्या अन्तेवासिनी । भवभक्तिश्र- 

१. 'समन्तात्” इति पाठः, 
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द्वापूवेकंमुचितोपचारकरणतत्परेतल्यर्थ: । छात्रान्तेवासिनी शिष्ये” इंत्यमरः । तथा 

आतावागन्तुकपीडायों सत्यां बन्धुः प्रियसुहत् । हितोपायोपंदेशादिना तनिरसननि- 

पुणेस्र्थ: । जातेति सर्वन्नाज्ुपज्यते । सा सीता में मम॒शिशिरितं खसाहचर्येण पूर्च 

शिंशिरीकृतं यन्महाकानन महारण्य॑ तस्मिन्का न जाता कापि नाभूत् । आध्यादिषु पूच 

तत्तदानुगुण्येन तथा तथा जाता, इदानीं त्वस्मिन्महारण्ये न कापि जातेति महत्कष्ट- 

मापन्नमित्यर्थ: । ईटग्गुणगणशालिन्या: सीताया विरहे कथं मम निवाह इति भावः। 

सिद्धौपधिरिवेत्युपमा स्पष्ट । अन्यत्न रूपकमित्यनयो:ः संस्ष्टि:। मन्दाक्रान्ताइत्तम् ॥ 

मलयगिरिचरोडय्य सनन््मथाधोरणाज्ञा- 

मथितपथिकवर्गों मारुतव्यालहस्ती । 
विरचयति मदीये शैतद्यसोरभ्यमान्यै- 

स्लिविधमदसमसृद्धों मानसे वप्रलीराम ॥ ५ ॥ ु 
मलयेति | मल्यगिरिचरों मलयाचलवर्ती । एकन्न दाक्षिणाद्यत्वादन्यत्र तद्भवत्वा- - 

चेति भावः । तदुक्तमू--हिमवद्विन्ध्यमलया गजानां अ्रभवा नगाः? इति । तथा म- 
न््मथ एवाधोरणो हस्तिपकस्तस्थाज्ञया नियोगेन मथितों व्याकुलितो मर्दितिश्व पथि- 

कवगगेः पान्थनिवहों येन स तथोक्तः। एकत्रोद्दीपकत्वादन्यत्र निरड्डशत्वाचेति भावः । 
“आधोरणा हस्तिपका हस्व्यारोहा निषादिनःः इत्यमरः | अय॑ पवतमानो मारुत एव 
व्यालहस्ती दुश्गज: । “व्यालो दुश्टगजे सर्प! इत्यभिधानात् । व्यालशब्देनेव हस्ति* 
प्रतीती पुनहँस्तिग्रहर्ण करिकलभकर्णावतंसाविव द्रष्टव्यम् । शैद्यसौरभ्यमान्यैद्नि- 

विधन्निग्रकारो यो मदो दानोदक॑ परभप्रहरणहेतुभूतंदर्पों वा तेन संम्रद्धः संपूर्णः 
सन् | शैल्मांदिग्रुणप्रितयरूपमदोन्मत्त इत्यथः । मदीये मानसे वप्रढीलासुत्खातकेलिं 
विरचयति तनोतिं, । अद्यन्तवैकल्यापांदकवेदनोत्पादनेन मनन््मनोविदारणं करोती- 
लग: । उत्खातकेलि: शुज्ञयैवेप्रक्रीडा निगयते” इति शब्दाणवे । हस्तिमात्रसैवं व- 
अक्रीडा दुःसहा । तस्य तु पुनराधोरणाज्ञप्तत्वं दुष्त्वं त्रिविधमद्सम्रंद्धलं॑ च यदि 
तदा किम वक्तव्यमिति भावः । मारुते शैजद्यादिगुणवर्णनं. कविसमयसिद्धत्वादिति 
द्रष्ट्यम् । अन्न मारुते व्यालहस्तिल्लरूपणान्मन्मथस्थाघोरणरूपणं गम्य इलत्येकदेशर्वात 

सावयवरूपकम्। मालिनीदृत्तम् ॥ 

तेता दुशसहावरहऋशानुभाव कृशानुभाव भावसंधक्ष्णविचक्षणलक्ष्म- 

णवचनधायमाणधेर्य राघवमग्नतः सुश्रीवो विछोक्य वालिप्रहितापसंपे- 
धिंया सुद्रमपससपे ॥ 
व तन नमन मम 8 

१. 'व्याजहस्ती” इति पाठ:. .२. “एवंम्? इति पाठ ३० 'सावम! इति नास्ति 
कांचित्. ४. “प्रणिहिता” इति पाठ | 
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त्तत इति। ततो भीषणानन्तरं डुग्सहः सोडमशक्यों यो विरहकृशानोविरहान- 
लूस्य भावश्वेष्टा । व्यापार इति यावत् । तेन कृशः क्षीणोइनुभावः सामर्थ्य चित्त- 
-खास्थ्यं यस्थ तं तथोक्तम्। 'कृशाजुः पावको5नछ:” इत्यमरः । अनुगतो भावों 5लु- 
भाव इति घमनन्तेन प्रादिसमासः । न तूपसष्टाइड्यत्ययः । 'श्रिणीभुवो $नुपसर्ग! इल्यलु- 

पसगोद्धवत्तेधजिवधानात्ू । अत एवं काशिकायाम---'कर्थ अभावो राज्ञां प्रकृष्टो 
भाव इति आदिसमासे” इति चाद्यपरिहारों । भावसंघुक्षणं॑ खभावानुसंघानम् । पुनः 

अकहृतिप्रापणमिति यावत् | घ॒क्षेल्युट् । तत्र विचक्षणानि निएुणानि लक्ष्मणवचनानि 

त्तेधायिमाणं धारणविषयीक्रियमाणं घैर्य चित्तस्थैये येन ते तथोक्तम् । 'संस्तम्भ राम 
भद् ते मा शुचः पुरुष । नेदशानां मति्मन्दा भवत्यकलपषात्मनाम् ॥! इति श्रीरा- 
भायणे लक्ष्मणोक्तवचनालम्बितघेयमित्यर्थ: । 'भावः सत्ताग्रभावाभित्नायचेशत्मजन्मस! 
इत्यमर: । राघवं श्रीराममग्नतः पुरोभागे स॒ुग्नेवो विलोक्य दृष्टा वालिना अहितो इ- 
त्तान्तपरिज्ञानार्थ अ्ेपितों योड्पसपों गूहचारः स इति घिया । तद्भान्ल्ेल्यर्थ: । “अप- 
सर्पेश्वरः स्पदः । चारश्व गूढपुरुष” इत्यमरः । सुदूरमतिविप्रकृष्मपससपापसतवानू । 
धूर्वाधिष्ठितस्थलं परित्यज्य स्थलान्तरं जगामेत्यथः ॥ 

. स॒ तु संमन्त््य मञ्निभिस्तयोराशयमवजिगमिषुः प्रभझनात्मज प्रा- 
हिणोत् ॥ 

सर इति | स तु सो$पि सुम्रीवः । पाड्गरुण्यचिन्तनं मन्त्र: स एपामस्तीति मच्ञ्रिण:। 
तैरमाले: सह । “मन्त्री धीसचिवो5मात्य:” इत्यमरः । अन्न सहादिशद््दाप्रयोगे5पि 
'तदर्थगम्यतायां बुद्धो यूना” इति ज्ञापनात्तुतीया । संमच्य सम्यग्विचार्य तयो राम- 
लक्ष्मणयोराशयमनिय्रायमवजिगमियुरवगन्तुमिच्छु: । जिज्ञासः सन्रित्यथः । अवपूर्वा- 
द्वमेंः सन्नन्ताइप्रय्ययः । प्रभञ्ञनात्मज॑ पवमानतनयं हनूमन्तं ग्राहिणोत्प्रेषितवान् । 
#तत्समीपमिति- शेपः । तस्यव महावुद्धिसंपन्नल्लेन दूत्ये प्रेषणीयलादिति भाव: ॥ 

सोड5पि श्रीराम प्रति जगामेद्याह-- 

तपनपवनयोयेः प्राप्तवान्पुत्नभाव॑ 

शतमखकृतपालिबविद्यया जन्मना च | 
स तु दशमुखकीतिस्तोमसोमस्य पक्ष- 

खरमस इव तनूसान्प्राप राम॑ हनूमान् ॥ ६ ॥ 

तपनेति । यो हनूमान्वियया सकलशाल्लाभ्यासेन जन्मनोत्पत्त्या च हेतुना तपन- 

'प्रवनयो: सूर्यपवमानयो: पुत्रभाव॑ं पुत्रत्व॑ आ्राप्तवान्गतवान् । "मार्तण्डस्त्वव्रवीत्तत्र 

भगवांस्तिम्रिपहः । तेजसो5स्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम ॥ यदा च झा- 

१. “अवजिगमिपुरानज्ननेयं प्रभज्ननसंजातम? इति पाठ:, २. वाणी” इति पाठः, 
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ज्नाण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति + तदास्य शास्त्र दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति ॥ 

भविता त्रिषु छोकेशु न कश्विच्छाद्नदर्शन: ॥ इत्युत्तरकाण्डे भगवतः सूर्योहृब्ध- 

वरल्वकथनात्तत्सकाशात्सकलशाज्राध्ययनेन सूर्यपुत्रलं प्राततवान् । शिष्यस्योपाध्याय- . 

पुन्नत्व॑ चोक्त श्रीरामायणे वालिनं अ्रति श्रीरामवाक्यम--ज्येष्ठभ्राता पिता वापि 

यश्व वियां प्रयच्छति । चयस्ते पितरो ज्ञेया धर्म्मे च पथि वर्तिनः ॥! इति । “धम- 

ओदन्न कारणम्? इति पाठान्तरम् । 'जनिता चोपनेता च यश्व विद्यां प्रयचच्छति । 

अन्नदाता भयत्राता प्नेते पितरः स्घृताः ॥? इति । तथा 'ततन्र राजा अशखस 

केसरी नाम वै पिता । यस्त्र भार्या वभूवैषा ह्मज्ञनेति परिश्रुता ॥ जनयामास तस्थां 

वे वायुरात्मजमुत्तमम् ।।! इति तत्रैवोक्तताजन्मना वायुपुत्रल्ले च प्राप्तवानितद्यजुस- 

बैयम् । अत एवं यथाक्रममन्वयाद्रथासंख्यालंकारः: । तथा शतमखेनेन्द्रेण कृता वि- 

रचिता पालिरज्ञे वामहचुभइ्रूपो यस्य स॒तथोक्तः । बाल्ये क्षुधातैस्य फलमोहा- 

त्सूय गृहीतुकामस्थास्ेन्द्रवज्माभिघातेन गिरिपतनस्थेव हनुभइस्य जातत्वादिति भाव: । 
वालिः झुयश्यझपड्विःणु” इत्यमरः । एतेन वाल्य एवेन्द्रवज्नप्रहारसहनशक्तस्थास्य कि व- 
कव्यं शक्तिसंपन्नतमिति सूच्यते । तथा चोक्तग्रणविशिष्टतयास्यैव दूतत्वं युक्तमि- 
त्यवगम्यते । यथाह कामन्दक:---प्रगल्भः स्प्॒तिमान्वाग्सी श्रे शात्रे च निष्ठितः । 
अभ्यस्तकर्मो नृपतेदूतो भवितुमहँति ॥” इति । दशमुखस्थ रावणस्थ कौर्तिस्तोमो 
यशोमण्डर्ल स एवं सोमश्रन्द्रस्त(्र तनूमान्मूरतिमान् । ्रियां मूर्तिस्तनुस्तनू:” इस्ममरः। 

चरमसः पक्षः कृष्णपक्ष इवेत्युट्मरेक्षा । कालक्रमेणास्य तत्क्षयकरत्वादिति भावः । सं तु 
सो5पि हनूमान् । 'शरादीनां च” इति दीघेः । रास श्राप । उक्तालंकारयोः संस्ष्टिः । 
मालिनीवृत्तम् ॥ 

स एंव स्वीकृतमिक्षुबेष: सविनयसेतावाबभाषे ॥ 
.. स॒ इति। स्वीकृतसिक्षवेषः स्वीकृतसंन्यासिविष: स एवं हनूमान् । चाराणां 
'त्यैवाचारांदिति भावः । 'भिक्षुरूपं ततो भेजे चरवबुद्धितया कपिः” इति श्रीमद्रामायणे । 
 सविनय सप्रश्नयम् | एतीौ रामलक्ष्मणावावभाष उवाच । अन्न महापुण्यस्थ परम- 
भागवतागगण्यस्य हनूमतो5पि रूपान्तरस्वीकरणे किमुतातिऋरस्थ दुर्विनीतस्य रावणस्थ 
सीतापहरणसमय इत्यनुसंघेयम् 0 

भाषेणप्रकारमेवाह--- 
भेवन्तो कान्ताकारो कान्तारं कथेमिद्सवातरतम् ॥ 
भवन्ताबिति | कान््ताकारी मनोहररूपी । 'कान्तं मनोहरं रुच्यम्? इत्यमरः । 

“भवन्ताविद्सेतत् । दुष्प्रवेशमित्यथेः । कान्तारं :काननम् । “गहने कानम वनम् । 
कान्तारम! इसमर: । कथ्थ केन हेतुनावातरतमवतीणवन्ती । .प्रविश्वन्तावित्यथः 0 3 ले पटक नक अल पक: 542 पर कक कक हि 

* 'मिक्षक! इति पाठ:, २. 'भवन्न्तो कतरौ” इति पाठः. कह 
चू० र[्० २० 
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२३० चस्पूरामायणम् | 

विचिन्नतरजिष्णुकोद्ण्डसण्डितावपि दिनिस्थास्थ सुद्नित्वारवन्तों 
2 ५ 

न जासता 
पु 
चित्रतरेति न विचित्र ५, जिंष्णुकोदण्डार ५ 

विचित्रतरेति । किंच विचित्रतराभ्यामलन्ताश्चर्यकरास्यां डाभ्यां 
जैन्नचापान्याम, तथा विचित्रतरेण नानावणैसंपूर्णत्वादतिचित्रेण जिष्णुकोदण्डेनेन्द्रध- 
नुपा च मण्डिती । 'मण्डि भूषण! इति धातोः कर्मेणि 'क्त: । 'जिष्णुः शत्रे धनंजये । 
जैन चः इति विश्व: । तथाप्यस्थ दि्विस्थ सुदिनत्वाद्ष्मदर्शनात्, मेघच्छन्नत्वाभा- 

बेन च सुद्नित्वाद्धेतो: । भवन्ती युवां जीमूती मेघीों न सवत इल्यर्थः। तथा चेत् 
भेघच्छब्रेडद्दि दुर्दिनम! इल्मिधानाहुर्दिनत्वमेव स्यादिति भावः । जीमूतौ मेघपर्वती' 
इत्यमर: । जीमूतशब्दो व्याख्यातः ॥ 

2 ५ै 

जदावल्कलूयुतावषि जज्ञमत्वाहृवन्तो न कल्पवक्षी ॥ 

जदैति । किंच जटावल्कलैर्मथितकचवल्कलवसनः शिफालग्मिश्व युतो सहिता- 
वषि । 'शाखाशाले शिफाजटे!, लबलछ्ी वल्के वल्कलमस्नियाम इति चामरः । 

जहमलात्संचारशीललाद्भवन्ती कल्पत्॒क्षी न भवतः । तथाले स्थावरत स्थादिति 
भावः ॥ 

तमोपहालोककलिताबापि. योगपय्भास्वरसांनिध्याहवन्ती. न 
हि पुष्पवन्तों ॥ 

तमोपदेति । किंच तमोपहालोकेनाज्ञाननिरासकदर्शनेन तद्भान्तविध्वे- 
सकग्ोतनेन कलितो युक्ती । रही ध्वान्ते गुणे तम:”, “आलोकी दर्शनोदोती' इति 
चासर: । तथापि यौगपद्भाखरयोयुगपत्थकाशनशील्योयुवयो: . सांनिध्या- 
त्सनिधानाड्वेतोः । मवन्तो पुष्पवन्ती दिवाकरनिशाकरी न सवतः । तथात्वे यौगप- 
बमास्वरसांनिध्यमेव न स्थादिति भाव: । अतः की युवाम्रिति वाक्यशेपः । स्थेश- 
भासपिसकसो वरच” इति वरच । पुष्पं विकासो5नयोरस्तीति पुष्पवन्तावित्ति विग्नहः । 
“कयोत्तया पुष्पवन्ती दिवाकरनिशाकरो इल्यमरः । अन्न स्थानत्रयेडपि फ्लेषभद्था 

जीमूतत्वादिना संदित्य सुदिनादिद्देतुमिनिपेश्ेडपि निश्चयपर्यवसानाभावाच्छेषसमा- 
हितविरोधानुप्रणितशुद्धविपय: संदेहालंकार: । 'विपयो विषयी यत्र साहदयात्क- 

विसंमती । संदेहगोचरी स्थातां संदेहालंकृतिल्रिधा ७ इति लक्षणात् ॥ 

कुशस्तस्भेडपि संभूत॑ सोरभ्यमिव भासते । 
तपोवेषेदपि सोन्दर्य चुवयोयुवयोगिनो: ॥ ७ ॥ 

कुशेति | कुशस्तम्मे दर्भकाण्डे | अपिशब्दो विरोधसूचकः | तत्र यदा कदापि 
नल ज+ 

१, छलितों! इति पाठ:, २, 'भास्वरतेज:सांनिश्यात” इति पाठ:. 
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सौरभ्यानुद्यादिति भावं: । संभूंत॑ समुत्पन्न॑ सौरभ्यमामोद इव-। तंपोवेषे । जटाब- 

ल्कछूधारणरूपतपसिवेषसमुचितवेषे5पीत्यर्थ: । युवानौ च तौ -योगिनौ च तयोडुव: 

योगिनोस्तरुणतपखिनोरयुवंयोमवतोः सौन्दर्य रामणीयकं भासते अंकाशते । भवतो- 

रिव तपसिषु सौन्दर्यावभासनं न कुत्रचिद्पि दृष्वरम् | अतो युवामंपूर्वत्तपसिना- 

विद्याशयः । अन्न कुशस्तम्भस्य॒पवित्रल्वादिधमें: अशस्तत्वे5पि हेम्न इब तस्थ क- 

दापि सौरभ्यासंभवादभूतोपमेयम् । तया च परमपवित्रत्वनिरुपमसौन्दर्यसंपन्नत्वादि 

वस्तु व्यज्यते ॥ न 

अथ महतां निकटे कपटमनुचितमिति मत्वा खाशर्य॑ प्रकाशयन्नाह--- 

युष्मद्वार्तासुधास्वादलुब्धयो; ओत्रयोः सुखम् । 
स्वयमेव गृहीतुं मे जिह्ा प्रह्म प्रवतेते ॥ 4 ॥ 

युप्मदिति । युष्षद्वार्ता युष्मदृत्तान्तः सैव सुधाम्॒तं तस्थाखादे छब्घयो+ . 
गंवोः । युष्मन्मुखाद्भवदीयवातीकर्णनलोरुपयो रिव्यर्थ: । श्रोत्रयोम॑दीयकर्णयोः सुख*. 
मानन्दं कर्म मे मम जिह्ठा रसना । 'रसज्ञा रसनां जिह्ना? इल्यमरः । स्वयमेव गरहीतुम- 
जुभवितु प्रह्म नम्ना सती अवसतते । युष्मच्छीमुखाद्भवदीयवार्तामनाकर्ण्यैव महत्संदश- 
नजनितग्रभाववशादहमेव त्वां वक्तुं ग्रवत्तो सस्मीत्यथः ॥ बः 

कश्चिद्स्ति समस्तवानरपतिः छुआव इति ॥. 
कश्चिद्ति । सुप्रीव इति नातम्ना असिद्धः कश्चित्समसतवानरपतिः सर्वकपीश्वरो- 

$स्ति वर्तते ॥ रे 
अस्तु | ततः किम्् । तत्नाह--- ह 

तेन आतृभयारृष्यमूकमुपाश्ितेन युवाभ्यां सर्म सख्यमिच्छता 
प्रेषित हेनुमद्मिधान भिश्लुरूपच्छैन्न॑ वानरभिर्म जनमाझनेय॑ प्रभलन- 
सजात॑ जानीतमित्ति ॥ ह ! 

तेनेति । भाठ॒वीलिनो भयाद्वेतोकैष्यमूक॑ ऋष्यमूकाख्यं गिरिमुपाश्रितेनाधिष्ि- . 
तेन । मतज्श्ापात्तस्थ तन्नागन्तुमशक्यत्वादिति भावः । अत एवं युवाभ्यां सम. 
भवद्धभयां साक॑ सख्य॑ मैत्रीमिच्छता काइूता तेन सुग्रीवेण प्रेषितं व्त्तान्तपरिज्ञानार्थ . 
प्रहितम् । अत एवं भिश्लुरूपेण संन्यासिवेषेण छन्न॑ गुप्तमिममेनं जनसाञ्ञनेयमञ्ञनागर्भसंभू-. 
तम् । लीभ्यो ढक! । अ्मञ्नाद्वीजनिषेक्तु: पवनात्संजातं ससुत्पन्नम. ।' 'नभखद्वा- 
तपवनपवसानंग्रभज्ञना:ः इत्यमरः | हनूमानित्यभिधानं यस्थ त॑ तथोक्त॑ हनूमद्मि-. 
धान वानरं जानीतमवधारयतमित्यावभाष इति संबन्धः ॥ 

१. सह इति पाठ:. २. “हलुमद्सिधानं दधानम्? इति पाठः, ३. अतिच्छन्नम 
इति पाठ:, ४. इस जनम” इति नास्ति चित... जी: 
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ततसख्तदीय॑ वचनमाकण्ये कर्णयुगछसुधावर्षि देवर्षिप्रतिसो दाशरथिस्त- 
मुपाश्छिष्य तदर्शितिन पथा विरचितभुवनसौरुय सरझ्य तपनतनयेनन 
साकमसपिसाक्षिकसकरोत् ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरम् । कर्णयुगलखुधावर्षि । खामिलपितार्थवेदकलाच्छूव- 
णानन्दकरमिल्यर्थः । तदीय॑ हनूमत्संवन्धि वचनसाकण्य । देवपिप्रतिमः खमाहात्म्या- 
देवार्पेसदशः । महानुभाव इत्यर्थ: । दाशरथिः श्रीराम: । सानुज इति शोषपः । त॑ 
इनूमन्तमुपाहिष्य । आर्हेलथ: । 'पृष्ठमारोप्य तो वीरी जगाम कपिकुजरः” इति श्री- 
रामायणवचनादिति भाव: । तद॒र्शितेन हनूमन्रिदिष्टेन पथा मार्गण । गललेति शेष: ॥ 
तपनतनयेन साक॑ सुश्रनीवेण सह विरिचितभुवनसौख्यमुत्पादितनिखिललोकानन्दम् । 

तस्त्र सकललछोककण्टकरावणसंहारमूललादिति भाव: । सख्य॑ मैत्नीम् । 'सख्युये:? इति 
यप्रद्ययः । अग्नि: साक्षी साक्षाद्रश् यस्मिन्कमणि तथथा तथा अमिसाक्षिकमकरोंत् 

शाक्षाइश्टरि संज्ञायाम! इति साक्षाच्छब्दादिनिप्रद्यय: । ततः शैषिकः कप्म्ययः । 
'खरक्षणेष्प्यशक्तस्य को हेतु: पररक्षणेः इति न्यायेनान्योन्यारुचिर्न जाता । अवरय॑- 
भाविनः कार्यरय ब्रह्मणापि निवतेयितुमशक्यल्ञादिति भावः । तथा च रामायणम्--- 
'ततोडऊमिं दीप्यमान तौ चक्रतुश्व प्रदक्षिणम्। सुप्रीवो राघवश्वैव चयस्यल्लमुपागती 0? 
इति ॥ 

योग वितन्वति दनूमति राधवस्थ 

वैवस्वतेन हरिणा समवर्तिना च । 
मेने विधिघेटयितुं कपिमिन्द्रपुत्रं 

चेवखतेन हरिणा समवर्तिना च ॥ ९ ॥ 
. योगमिति | हनूमद्याज्नेये राघवस्य विवखतः सूर्यस्यापत्येन वैवलतेन । “त-+ 
स्वापल्म! इत्यण् । सम॑ वर्तितुं शील्मस्यास्तीति समवर्तिना । सर्वदापि साम्येनैव वर्त- 
नशीलेनेलर्थः । 'ताच्छील्ये णिनि:” । हरिणा कपिना सुम्रीवेण योगं संगतिं वितन्वति 
कुर्व॑ति सति । “योग: संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु' इत्ममरः । विधिदेव च। “विधि- 
विंधाने देवेडपि'! इत्यमरः । इन्द्रपुत्नं कपिम् । वालिनमित्यर्थ: | वैवखतेन सूर्यतनयेन सम- 
चतिना। प्राणिनां कर्मीलुरूपदण्डप्रवततनशीलेनेलर्थ: । हरिणा यमेन घटयितुं मेने । धी- 
रामसुग्रीवसख्यान्मृत्युः प्रद्यासनों वालिन इति फलितार्थ:। भधाद्धदेवो वैवलतो 5न्तकः, 
समवर्ती परेतराद', यमानिलेन्द्रचन्द्राकैविष्णुसिंहांशवाजिषु । शुकाहिकपिमेकेपु हरिनाी 
कपिले त्रिषु ॥/ इति चामरः । अन्न विधेरीदड्मननासंवन्धे5पि तत्संवन्धकथनादति 
शयोक्तिभेदः: । तथा द्वित्तीयपादस्थ चतुर्थ संयमनात्संद्श्यमकः शच्दालंकार: । 
वसन्ततिलकाबइत्तम् ॥ 

१, हरिंम” इति पाठ:. 
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|॒ ु कप (कप | कक " हि सन 

ततस्तस्षणसंभूतविस्रस्भाय॒प्रतिश्रुतवालिवधाय कथितनिजमन्मथ- 

दशाय दाशरथये सुम्रीवो दृशभीवनीयमानसीतापातितानि कानि- 

चिदाभरणान्यद्शयत् ॥ का 
तत इति । ततस्तदनन्तरंम् | तत्क्षणसंभूतः सख्यकरणक्षण एवं संजातः वि- 

लम्भो विश्वासो यस्त्र तस्मै । तत्समागमस्य सब एव ग्रत्मययजनकल्वादिति भावः । 'समौ 

विख्मम्भविश्वासौ' इत्यमरः । ग्रतिश्रुतः अतिज्ञातों वालिवधो येन तस्मे । भवद्धेषिणं वा- 
लिन॑ हलवा तारया सह तत्साम्राज्यं तुभ्यं दास्यामीति कृत्तिज्ञायेश्रथ: । 'भज्ञीकृत- 
माश्न॒तं प्रतिज्ञातम? इत्मथ: । कथिता उक्ता निजा खीया मन्मथदशा सीताविरहस्यु- 

क्तमन्मथावस्था येन तस्मे । प्रियतमावियोगेनाहमेवं विषण्णो जातः, तत्त्वयावरर्य 

तदन्वेषणार्थ अयल्नः कर्तव्य इब्यावेद्तात्मीयवेदनायेव्यर्थ: । दशा वार्ताववस्थायाम्) इति 
विश्व: । दाशरथये श्रीरामाय सुग्रीवः । दश्षग्रीवेण रावणेन नीयमानया हियमाणया 
सीतया पातितानि ह्यक्तानि कानिचित्कियन्त्याभरणानि भूषणान्यद्शेयहशेयामास ॥ 

प्रद्मपितानां कपिपुंगवेन 
न खकान्ताचुतभूषणानाम् | 

संस्कारहान्या परिधूसराणां 
+. चर 

प्रक्षाठऊन बाष्पजलेश्वकार ॥ १० ॥ 

प्रत्यरपितानामिति । राम: कपिपुंगवेन कपिश्रे्ठेन सुप्रीवेण प्रत्यर्पितानाम् । तथा 
संस्कारहान्या अक्षालनेन शोधनाभावात्परिधूसराणां परितो मलिनानां खकान्ताधृत्त- 
भूषणानां बाष्पजलैनिजनेन्राम्बुसि: अक्षालनं परिशोधनम्। निर्मलभावमिति यावत् । 
चकार ६ तानीसानि खछ तदीयानि भूषणानीति पुनः पुनः पश्यन्नभृूणि सुमोचेल्र्थः । 
अन्न क्षाऊनकरणासंबन्धे5पि तत्संचन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । तथा ज तस्त्र ताइशी प्रि-. 
चयतमाविषयप्रेमातिभूमिरितति वस्तु व्यज्यते । इन्द्रवज़ाबत्तम ॥ 

जे ९ . ततः सोमित्रिफणितनिवन्धसंधुक्षितधैर्येंग रामेणानुयुक्तो वालिविर- 
कारणं भानुसूनुरित्यमकथयत् ॥ 
. ;तत इति । ततो भूषणदशनजनितशोकानन्तरं॑ सौमित्रिफणितैसहांत्सनसव 
नव शोकलालसत्वं युक्तमित्यायुपलालनवाक्यैयों निवेन्धस्तेन संधुक्षितं संदानित॑ थैये 
यस्य तैन । लक्ष्मणवाक्यवशात्पुनः श्रकृतिमापन्नेनेत्यथ: । रामेण । भानुसूनुः सुम्ीवः । 
चालिवेरकारणमनुयुक्तः. एृष्ट: सन् । अनुपूचोयुजे कर्मणि क्तः । 'प्रश्नोब्नुयोगः छच्छा 

ह॥ शो 3 
ह थे इसमरः:। अत एवं दुह्मदिल्लाद्धिकर्मकत्वम् । इत्यमकथयत्कथयामास ॥ 

१. 'मन््मथ! इति नास्ति क्षचित्, २. 'हान्यात? इति पाठ: 
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सत््रकारमेव विद्वणोति-- 

पुरा खछु निखिलरिपुकुलतिमिरनिचयमसरीचिमालिन वालिनं मायावी 
दलचेलि कप 

नास दानव+ कशम्यन दुन्दुभेआता युद्धाय रुद्धा तद्न॒लच॑लितधृतिरुरगन- 

गरकुहरमंगाहत ॥ 
पुरेति । पुरा पूर्वकाले । खलशब्दो वाक्यालंकारे । निखिलरिपुकुलमशेपशब्रुम- 

ण्डलमेव तिमिरनिचयोइन्धकारपटलं तस्य मरीचिसालिनं सूर्यम् | सकलशझन्नुकुलसंहा- 
रिणमिल्यर्थ: । वालिनम। दुन्दुभेश्रीता ज्येष्ठ: । मायावीति यथार्थनाम्रा प्रसिद्ध: | अ- 

स्मायामेधासजो विनि:? इति मत्वथीयों विनिप्रद्ययः | कश्वन को5पि दानवः । युद्धाय 
बुद्ध कर्तुम् । रुद्धा निरध्य । तस्थ वालिनो बलेन पराक्रमेण चलिता श्रष्य धृत्तिवर्य 
यस्य स तथोक्त: सन उरगनगरकुहरं पाताल्युहामगाहत ग्राविशत् ॥ 

तदनु जहां गाहमानेन मानशालिना हेमेसालिना वालिना विछमुख- 

पालनाय. निहितसतस्योत्थानवेलां पैरिपाल्यन्नहं चिरकाले बयतीते 
फेनस्थान मांसविद्तमस्क्पूरमवेद्य आता से निहत इति निरचिनवम् ॥ 

तद्न्विति। तदनु तदनन्तरं गुहां दानवप्रविष्टकुहरं गाहमानेन ग्रविशता | कुतः । 
मानशालिना परविदारणासिमानधनेन । नतु यथाकथंचिजीवनतप्परेणेद्यर्थ: । हेममाला 

इन्द्रदत्तकनकमालिकास्पास्तीति हेममालिना । ज्रीह्यादित्वादिनि: | वालिना । विलमुख- 
पालनाय गुहाद्वारसंरक्षणाय । दानवान्तराग्रवेशार्थमित्यर्थ: । निहितो नियुक्त: | अह- 
मिति शेप: । तस्यप वालिन उत्थानवेलां पुनरागमनसभ्य परिपालयन । तदा चिर- 

काले व्यतीते। साम्रसंवत्सरे सतील्वर्थः। 'तस्वअविश्स बिल साम्र: संवत्सरों गतः” इति 
रामायणात् । ततः फेनेन सूक्ष्मतरवुद्गुद्मण्डलेन स्त्थानं खनीभूत॑ यन्मांस पिशितं तेन 

विद्धतं व्याप्तमहकपूरं रक्तप्रवाहमवेक्ष्य दष्ठा से मम आता वाली निहत इति निरचिनवं 
निरधारयम् । तादगछःदर्शनेन तथा भ्रान्तोडस्मीलह्यर्थः: ॥ 

तदन विपलापलपटलपिहितविछूमस॑स्तस्म दला खयम॒दश्नरुदक 

नैवापमवाप शोकान्धः किष्किन्धाम् ॥ 
तदन्विति । तदनु निधारणानन्तरं विपुलोपलपटलेन विस्तृतशिलाफलकेन महत्तर- 

हिलानिकरेंण वा । पिहितमाच्छादितं विलमुखं गुहाद्वारं येन स तथोक्तः सन् | दान- 

चस्य पुनर्निंगमनाभावार्थमिति भावः । “अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च' इत्स- 

चकित? इति पाठ:, २. अवागमाहत” इति पाठः. ३. गुहाम” इति नास्ति क्- 
चित्. ४. हँममालिना” इति नास्ति कचित्. ५. प्रतिपालयन” इति पाठ अप्य- 

-तीते” इति पाठ:. ७. 'निरुत” इति पाठ:. ८, एतदनन्तरम् 'स वलीमुखबल:” इत्य- 
घिर्क कचित्. 
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मरः । वष्टि भागरिरक्नोपमवाप्योरुपसर्गयोः इत्यपेरकारछोप: । खर्यमुदश्षुरुद्गअतवाष्पः 

सन् | तस्मै वालिने नैवापमुदर्क पिहतपैणजर्ूं दल्वा । शोकेन श्राठनिधनजनितविषा- 

देनान्थ इतिकरतव्यतामूढ: सन् । किष्किन्धां वालिपालितनगरीमवाप॑ प्राप्रवम् । अ- 

विश्ववानस्मी थे: 0 

अथ विदितवत्तान्तेरमाेरमिषेचिते मयि वाढी सायाविन निहत्य ख- 

रतरभुजपरिघविघट्टितविलवद्नपिधानस्तरसा रसातलापुएर॑ प्रविष्टोउतीव 

रुष्ट; प्रश्रष्टाशर्य बहुशः प्रणिपतन्त॑ प्रतिपादितयाथातथ्यममुं जन 

निरागससपि नगराज्निरकासयत् ॥ 

अथेति । अथानन्तरं विदितो विज्ञापितो इत्तान्तो वालिविनाशरूपवातो येषां 
तैरमात्यैमेत्िमिमंस्यभिषेचिते राज्याभिषिक्ते सति । स वाली मसायाविन दानव 

निहत्य संहत्य खरतराभ्यामतिशयेन कठिनाभ्यां भुजपरिघाभ्यां निजभुजाग्गलाभ्यां 
विघट्वितं विदारितं बिलवदनपिधानं गुहाद्वाराच्छादनशिलाफलक यस्य स तथोक्तः 

सन् । तरसा रहसा रसाततल्वत्पातालकुहरात्पुरं किष्किन्धानगरीं अ्विध्स्तदातिरुष्ट: । 
विलमध्येडययं दानवेन निहतः स्थादिति तन्मुखमाच्छाय खयमजानन्निवागत्य राज्य- 
सुखमनुभवद्येष द्रोहीदयत्यन्तरोषाक्रान्तचिन्त: सबन्नित्यर्थः । अश्रश्वशयमेतइशनाद्विन- 
श्बुद्धिम् । इतिकतेव्यताशन्यमित्यथं: । अत एवं बहुशो बहुवारं ग्रणिपतन्तम् । 
अज्ञानादेव॑ कृतमू, अतो मदपराध॑ क्षमखेति पुनः पुनः पादयोनिंपतन्तमित्यथ: । 
तथा अतिपादितं सम्यकथितं याथातथ्यं याथार्थ्य येन त॑ तथोक्तम् । रक्तप्रवाहद्श- 

नेन लदीयनिधनमाशइ्थ दानवो5यं पुनर्निगेमनाक्षमतया विलमध्ये मरलिति तन्मु- 
खमाच्छादयागतो5स्मि, न तु द्रोहेणेति कथितवस्तुगतिमित्यर्थ: । याथातथ्यमरण्यका- 
एडे व्याख्यातम् 'रामलक्ष्मंणयोर्याथातथ्यम्! इत्यन्न । निरागसं वस्तुतो निरफपरा- 
धमपि । आगोड्पराधो मन्तुश्व” इत्यमरः । अमुं जनम् । मामित्यर्थ: । नगरात्कि- 
छि्किन्धानगरान्िरकासयन्निष्कासितवान् । “निरासयत? इति पाठेड्प्ययमेवार्थः ॥ 

तद॒नु तदनुधावनात्कादेशोकस्य मम पव्रतञस्मनकुताभयसचारका- 

रणसाकण्यताम् 0 

तदान्वात | तदनु निष्कासनानन्तरं तदनुधावनात्तस्थ चालिनः कर्तुं: अनुधावना 
दुनुरुत् धावनात् । “भीज्राथोनां -सयहेतु:?- इत्यपादानल्वात्पश्षमी । कांदिशीकस्स भ- 
यद्रुतस्थ । 'कांदिशीको भयद्वुत:ः इत्यमरः | ममास्सिन्पर्वते ऋष्यमूके । नास्ति कुतो 
भयमन्नेत्यकुतोमयः । वालिभियशझशून्य इत्यर्थ: । सयूरव्यंसकादिषु अचोच्नी- 
डपनप कक ३३०5++०४55क लत ससननसन यमन 5 +++न ३ >> 3 जा 

हु ० «ः ०. 5; 

१. वाली” इति नास्ति कचित्. २. “याथातथ्य॑ मां नगरान्रिरागसमपि' इति पाठ: 
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चोच्पराचोचावचावाचाकुतोभयात्” इति तत्पुरुषे निपातनात्साथु:। स चासौ संचा- 
रख्व॒ तस्य कारण हेतुराकण्येतां श्रूयतान् ॥ ! 

तदेव विव्ृणोति--- ेृ 

पुरैकदा वालिनसंतनुभुजबरूमखिलकुछाचछचलमनचतुरं चतुरणेवछू- 
इनजद्दारूं दुन्दुभिनोम इन्दारकारिडुुलायकायः परिभूय समरे सम- 
तिष्ठत ॥ 

पुरेति । पुरा पूर्वकाले एकदा एकस्मन्दिने । अतनुभुजवलऊूमनल्पवाहुपराक्रमशा- 

लिनम् । अत एवाखिलकुलाचलानां महेन्द्रादिसप्तकुलपर्वतानां चलने विलोलतापा- 

दने चतुरम् । अशक्तमित्यर्थ: । हेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवेततः । विन्ध्यश्व 
_पारियात्रश्व॒ सप्तैते कुल्पवताः ॥” इत्यादि विष्ण॒ुपुराणवनचनम् | तथा चतु्णामण- 
वानां लद्दनमतिक्रमणमित्युत्तरपद्समासः । ततन्र जब्बालं जद्नाविगवन्तम् । अतिजवमि- 
द्र्थ: । जद्डालोइतिजवस्तुल्यौ! इत्यमरः । आपिस्थादातो लजन्यतरस्थाम” इति 

मलर्थीयो रुच्प्रद्यय: । वालिन॑ छुछायकायो महिषाकृतिः । 'छुलायो सहिपी बाह- 
द्विपदू? इत्यमरः । दुन्दुसिनाम इुन्दुमिरिति श्रसिद्धों इन्दारकारिंः सुररिपु:। क- 
श्विद्दानव इत्मर्थ: । परिभूय तिरस्कृल । अनाद्रः परिसवः परीभावस्तिर स्किया! 
इत्यमरः । समरे युधि समतिष्ठत संस्यितः म्तः । वालिना निहतोड्भूदिद्यथ: 
'संस्थाचारे स्थिती मतों” इत्ममरः । संपूवीत्तिछतेसरणाथीछुएझ । समवश्रविस्य: स्थः? 
इतद्यात्मनेपदम् ॥ 

तेदनु निहत्तस्य तस्थ शरीरं वाली बलावलेपेन सकछलोकविरय- 
विलोलललितातुछ्वछपवनचलितलघुतूछछीछ्या मतज्ञाश्रमक्षितो क्षिप्रम- 
क्षिपत् ॥ 

तद्न्विति । तदनु निहतस्य सृतस्थ तस्य दुन्दुसेः शरीरं वाली वलावलेपेन निज- 
भुजबलगर्वेण हेतुना । 'अवलेपस्तु गये स्थाह्ेपने दूषणे5पि च” इति विश्व: । सकललो- 
कविलये जयत्यलये विलोलो विशेषेण चश्बलः । 'लोलश्व॒लसतृष्णयो:? इत्यमरः: | ललितो 
विकसित: । व्यापनशील इति यावत् | छल विकासे! इति घातोः कर्तरि क्त+। 
अतुलवलो निरुपमशक्तिश्व यः पवनः । प्रलयकालप्रवण्डमारुत इत्यर्थ: । तेन 
चलितमुद्धुत॑ यहघुतूल तस्य छीलया तत्सद्शलील्येति निदशेना। मतज्नस्त्र महर्षे- 
राश्रमक्षितीं तपोवनसीज्नि । क्षिग्र॑ द्ुतमक्षिपत्मेरयामास । निपातयामासेल्यर्थः ॥ 

१. 'अठुल! इति पाठ:, २. 'तदनु” इति नास्ति कचित्.. ३. 'शर्व वाहुबलावलेपेन 
चाली सकल” इति पाठ:, ४- 'विलोलदनिल्वलचलित” इति पाठ: 
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ततन्न वालिकरनुन्ननिष्पत- 
दुन्दुमिप्रभवरक्तबिन्दुमि: । 

पाठलूं तद्भवन्मुनेवेन 
तस्य वक़मपि रोषेपाटलूम् ॥ ११ ॥ 

: तत्निति। तत्र तस्मिन्क्षेपणसमये वालिनः कराभ्यां जुन्न: प्रेरित: । 'नुद॒विद- 

इत्यादिना निश्लातकारस्प नकारः । अतएव निष्पतन्निर्गच्छन्यो इुन्दुभिदुन्दुभिकायस्त- 

टमवैस्तदुत्पनै रक्तविन्दुमिः शोणितएषतै: मुनेमंतद्वस्थ संबन्धि तत्प्रसिद्धं वन 

: तपोवनं पाठलं रक्तवर्णमभूत् । तथा तस्थ मुनेवक्ते वदनमपि रोषेण निजतपोवन- 
मलिनीकरणजनितकोपेन रूषितमवलिप्त सत्पाटलमभवत् । को5यं मदीयतपोवनस्थ 
कालष्यमापादितवानिति मुनि्रशमाग्रहाविशेष्भूदितद्यर्थ: । अन्न मुनिवंदनरक्तयो: 
ग्क्ृतंयोरेव पांटलितल्वसंवन्धादौपम्यस्थ॒गम्यताच् केवलप्रकृतगोचरा तुल्ंययोगिता । - 

रथोद्धताइत्तम् ॥ 

तती भतडूुशापबलादवालिविश्यमृष्यमूर्क विम्॒श्यास्मिन्विस्टृतपुरनि- 
वाससुखे सयि सुचिर॑ं निवसति सति ॥ 

तत इति . ततस्तदनन्तरं मतदृस्य वालिनेव तत्कृतमिति निजतपोबलेन विज्ञात- 
बतो .मतडइमहामुनेः शापबलात् । 'इहानेनाअवेष्ठव्यं अविष्टस्प वधो भवेत? इत्येवंरूप- . 
रामायणोक्तशापवशादिल्यर्थ: । ऋष्यमूकमवालिवश्यमभ् । वालिनः प्रवेट्रमशक्यमित्यर्थः । 
विश्वश्यालोच्य । अस्मिनृष्यमूके मयि पुरनिवासेन पद्णनिवासेन यत्सुखे जात॑ तह्वि- 

स्वतं येन तस्मिस्तथोक्त इति विधेयविशेषणम् । राज्यसुखादप्यधिकसुखानुंभवितरी- .- 
त्यथः । सुचिरं बहुकारं निवसति वर्तमाने सति ॥ 

अयमखरुखयदेव देव धीमान्हनमा- 

निरंपुरिति भवतो<5पि. त्रस्तमस्तोजसं माम॑ । 
द्वहुतवहधुमस्तोम इत्यम्बुवाहा- 

चाकेतामव सयर मारुतो वारिशीत) ॥ १२ ॥ 
अयमिति । हे देव खामिन् । ऊहापोहायविज्ञानेन तत्वनिर्धारणं धीः सा . 

निद्यमस्यास्तीति धीमान् । “नित्ययोगे मतुप! । अयमिति हस्तत्िदेश: । हनूमान् । . 
रिपुर्वॉलिप्रहितो5्यं य: कश्चन शचन्रुरिति.। मल्लेति शेष: । भवतस्खत्तोडपि ॥ मत्स-- 
ख्यार्थ समायतादपीत्यपिशब्दार्थ: । त्रस्तं भीतमस्तौजसं नष्टचेतस्क॑ मामेवमनेन प्रका- 

अखत” इति पाठः, २. 'रोषदूषितम”, 'रोषरूषितम्? इति पाठौ, ३. “सुचिरं 
निवसति सति मयि” इति पाठ 0 
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रेण । युष्मत्मव्त्तिपरामशपूर्वकसख्यानुसंधानरूपेणेद्यर्थ: । असुखयद्तोषयत् । कथ- 
मिव । वारिशीतः सलिलसंपर्कशीतो मारुतो वायुद॑वहुतवहस्य दवानलस्थ धूमस्तोमो 
घूमएटलमिति मत्वा । अम्बुवाहजलूधरात् । आत्मोछासकरादेवेति भावः । चकित 
भयसंश्रान्तम् । मह्यामतिशयेन रातीति मयूरं बहिंणमिव । यूरो ब्हिणो बहीं? इत्य- 
मरः | प्षोदरादिल्वांत्साशुः । अन्न श्रौती पूर्णोपमा। सा चाम्बुवाहे धूमस्तोमश्रमाद्भान्ति- 
मताहेन संकीयते । इत्तं मालिनी ॥ 

अुलाथ राम शोकोद्मां सुप्नीवगिरम् , ययेेवं महाभाग, मा मैषीः। 
मम शिलीमुख एव वलीमुखस्य तस्यासू न्कालक्षेपमपास्य पास्यति” इत्युक्त्वा 
तत्पमल्यार्थ पादाह्लछ्ेन प्रेरितदुन्दुभिकलेवरमभ॑रस्तत्कमेणाप्यतृप्तस्थे सु्री- 
बस्थ प्राथनया सप्तभुवनस्तम्भसंभावनया किलछ सप्तधां धीत्रा प्रवध्येमा- 
नपारिणाहारोहान्सप्तसाछानविधेययातुधानकुरुवधविधायकेन सायकेन 

विव्याध ॥ 
श्र॒ुत्वेति । अंधानंन्तरं राम: शोकोदरयां शोकवहुलां सुग्रीवगिरं श्ुल्ला | हे महा- 

भाग छ्लवगमण्डलसावभौम, यय्येवम् । ल्वदुक्तप्रकार एवं निश्वितश्रेद्त्यर्थ:। मा मैषी- 
भंयपरवशो मा भू: । कुतः । मम शिलीमुख एवं । 'अलिबाणों शिलीमुखो' इत्यमरः । 
तस्य वलीमुखस्य कंपे: वालिनः । “कृपिप्लुवद्गभप्रवगशाखाम्तगवलीमुखा:” इत्यमरः 

असून्प्राणान् । 'पुंसि भूज््यसवः प्राणा: इत्यमरः । कालक्षेप॑कालविडम्बनमपास्थ 
त्यक्ल्ा । क्षिग्रमेवेत्यथः । पास्यति हरिष्यति । इत्मेवमुक्ल्ा तत्थत्ययाथ विश्वासो. 
त्पादनाथम् । 'श्रद्ययोब्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु” इत्यमरः । पादाडुष्टेन ्ररितो 
दशयोजनपयेन्तं क्षिप्तो दुन्दुभिकलेवरमेव भरो येन स तथोक्तः सन् । पूर्व वाली 
निजभुजाभ्यां यावद्वल्मुद्धाम्येदे कलेवरस॒क्क्षित्तवानू , तदेतत्पादाबुष्टेन निद्षिप्त 
चेत्तस्मादप्यधिकवलो 5यमिति मयि विश्वासोडस्थ भवेदित्याशयेन तथा क्तवा- 
नित्यर्थ: । ततसख्त्कमंणां पादाब्ुप्ठेन दुन्दुभिकलेवरप्रेरणरूपकृत्येनाप्यहप्तस्थ । पू्े 
मेदोमांसादिनातिभारवदिदमिदानी तु केवलास्थिग्रायमू, अत .एवं तत्परेरणेन 
कथं मम्त विश्वासो भवेदिल्यप्रतुश्स्येत्यर्थ: । सुग्रीवस्थ॒ प्रार्थनया याच्जया हेतुना । - 

सप्तानां भ्ुवनानां लोकानां स्तम्भसंभावनयाधारस्तम्भकरणेच्छया । किलेतद्यलीके । ब- 
स्तुतस्तु खभाव एवेति भावः । अत एवोस्प्रेक्षा । सप्तथा सप्तप्रकारैः । अ्कारवचने 

थालू । धात्रा ब्रह्मणा प्रवर्ध्यभानावुपचीयमानौ परिणाहारोहौ विशालतोच्छायौं येपां 

तान् । अतिविशालानश्रंकपांश्रेत्रि भावः । 'परिणाहो विशालता,” 'नगायारोह उ- 

-१. भर” इति नास्ति क्चित्, २. तस्य सुग्रीवस्य” इति पाठः. ३- भुवनभवन!' 

इति पाठ:, ४. वात््यां वर्धभान! इति पाठः, ५, “अप्यविधेय” इति पाठः. ६. 'विवि- 
घबवध” इति पाठ:, 
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- जछायः इति चामरः। सप्त सप्तसंख्याकान्सालान्सजकतरूनविधेययातुधानकुलवधवि- 
[७ पीके 

थायकेन दुर्विनीतराक्षसकुलगर्वविनाशकेन सायकेन बाणेव विव्याध । विभेदेत्यथः ॥ 

साय सायका निकटणिरिकटकसपि पाद्यासास (| 

' सत् इति । सोड्य सायकः । येन सालास्विभेद सोड्यमिल्यर्थ: । निकटगरिरिकटर्क 
समीपस्थपर्वृतनितम्बमपि पाटयासास | “ऋकटकोउज्ली नितम्बोडद्रे: इत्यमरः । दुन्दुभि- 

कायग्रेरणमात्रेणायं मां न विश्वसितवान् , कि तु निजवानरखाभाव्येन मत्भाव॑ ज्ञातु- 

मशक्कुवन्नेव सप्तसालनिर्भेद्न॑ याचितवान् , तथा च तावन्मात्रभेदने मत्र कियद्धस्तू- 

,लाधवसितद्यमिनिवेशवता श्रीरामेण तस्य तथा भ्रयुक्तलादिति भावः । तथा च श्रीरामा- 
यणम्---स विस्श्ञो बलबता बाण: खर्णपरिष्कृतः । मित्त्ता सालान्गिरिअस्थ॑ सस्भू्मि 
विवेश ह (7 इति ॥ 

निर्मिन्ोसालकट्को स्मि यथा तथा मल 
पौलस्थसालकटके युधि पाव्येति । 

ऊचे शिल्यद्छूनजातरवेण नूज॑ 
तस्मे वीमुखबराय शिलीमुखः सः ॥| १३ ॥ 

निर्मिन्नेति । यथा येन अकारेणाहं निर्मिन्ना विदारिता: सालकटकाः सप्तसाल- 
गिरिनितम्बा येन स तथोक्तोडस्मि । तथा तेन श्रकारेण ल्न॑ पौलस्त्यस्थ रावणस्य साल- 
कटक॑ पुरप्राकारनितम्बग्रदेशम् । प्राकारबक्षयो: सालः सालः सजतरुः स्घृतः, 'कटक॑ 
वलये सानी राजधानीनितम्बयो:? इत्युभयत्रापि विश्वः । युधि युद्धे पाटथ विदारय । 
इत्मेवंग्रकारेण स शिलीसुखों रामबाण: शिलाद्लनजातरबेण पाषाणविद्रणजनित- 
ध्वनिना तस्मैं वलीमुखबराय सुप्रीवायोच उक्तवान् । नूनमित्युव्म्रेक्षायाम् । ताहमा- 
मवाणसामथथ्यें निरीक्ष्य सुप्रीवो वालिनं॑ निहनिष्यव्ययमिति विश्वसितवानिद्यर्थ: । 
सन्ततिलका दकृत्तम् 0 

तत्तस्तञ्ययादाहूतन पुरुहूततनयंच साध तस्य तेछातलयड्डे प्रव॒द्धे 

खसुजनदुजनयाभ्रद रूपताअंप विवेक्तमक्षमतया सदसि वार्चयसतासपेत 
इवे वारमा तयारप्यकवंषक्सणाभृद्सनवगच्छन्नमक्तशरोडभद्ाइशरथि: ॥ 

तत शत । ततः सालविदारणानन्तरं तत्यस्यात्साल॒विदुलनरूपविश्वासादाहूतेन यु- 
द्वाथमाकारितेन पुरुहृततनयेन सार्थे वालिना सह तस्थ्र सुग्रीवस्य । तलैश्व त्तलैश्व प्ह-” 
लेद युद्ध श्रदत्तमिति तलातलप्ू। तत्र तेनेद्मिति सरूपम्? इति समास: । “अन्येषासपि 

१. अत्याहूतेन! इत्ति पाठः, २ 'तनुजेन” इति पाठः., ३ 'तलातलियुद्धे ्रवत्ते स 
सजन” इति पाठ:, ४. 'मनसि विचारयन्सद्सि? इति पाठ 
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दृश्यते” इति दीघेः । 'समासान्तविधेरनिद्यल्लादिच्कमेव्यतिहार:” इति नेलम् । तन 
तथुद्धं च तस्मिन् । मुध्यिद्ध इलथ्थः । प्रदद्धे बहुले सति । सुजनदुर्जनयोभमेंदमन्तरं 
रूपत आकहृतिवशाद्विवेक्तुं विविच्य वक्तुमक्षमतयासमर्थतया हेतुना सदसि सभा- 
याम् । वाचं यच्छतीति वाचंयमो मौनी । 'तपखी तापसः पारिकाह्ली वा्चयमों 
मुनि इलमरः। वाचि यमो बते' इति खच्ध्रद्ययः। 'वाच॑यमपुरंदरी च! इति निपात- 

नास्मुमागमः । तस्थ भावसत्ता ताम् । निर्वेचस्लमिल्यर्थ: । उपेत्तः प्राप्त: । वाचोडसस््य 
सन्तीति वाग्मी वावदूकः। वाचोयुक्तिपद्धवोग्मी वावदूकी 5तिवफ्त रि! इत्यमरः ।. वाचो 
ग्मिनि:” इति ग्मिनिग्नद्ययः। स इवेत्युपमा | दाशरथिः श्रीराम: । तयोर्वालिसऔीवयोरपि 
संवन्धिनोवेषकर्मणोही राधामरणजनितशोमाचेश्तियोरभे द्मन्तरसनवगच्छ न जान नू। अ- 
मुक्तशरोउप्रयुक्तवाणो 5मूत् । यथा वाग्मी तुल्यरूपलात्सुजनदुर्जनयोभेंदमजानन्नयमेष 
इति वरक्तु न शक्तोति, तथा भ्रीरामोषपि तयोस्तुल्यवेषकर्मल्ात्तत्खरूपभेद्मजानानो 
मूलघातभयाच्छरं प्रयोक्तुमशक्ुव॑स्तृष्णीमुदास्ते स्मेल्र्थ: ॥ 

ततः किमियत आह--- 
हक बालिवलास लव ५ (९ 

सुग्रीवस्तु हतया लरूव्धदैन्यों बदान्य इच रामसारगणापा- 
कब । 3 क्षिपन्षपगतधत्ति 

तमाग चश्लुविक्षिपन्नपगतघृतिः सुदूरमपासरत् ॥। 

सुत्नीव इति । छग्रीवस्तु । तुशब्दोध्प्यथैकः । न सहत इत्यसहः । पचायचू । 
चालिवलस्थ वालिपराक्रमस्यासहतयाक्षमतया लब्धदैन्य: प्राप्तदीनभाव: । विह्नलः 
सन्निद्यथः । वदान्यो वहुअद् इच। स्युवेैदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डाबहुप्रद:! इत्यमर:ः। 
राममार्गणापातमार्ग श्रीरामसायकागमनसार्गे। अधिजनागमनमार्ग चेति जलेपसंकीर्णे- 
यमुपमा । भार्गणी सायकार्थिनौ! इति निषण्ड: । चक्॒विक्षिपन्दा्टिं प्रसारयनू । 

तदागमनाशयेनेति भावः । तपोड्पगतशृतिर्निरस्तथैयं: सन् । झुद्रमतिविशप्रकृष्ट- 
देशमपासरदपसतवान । पलायितवानिद्यथः ॥ 

ततः किमत आह-- 

तमेनमृष्यमूके मूकवत्रपया निषण्ण विषण्णहदय देयाहुरालोक्य 
त्रेलोक्यैकधन्ची रामस्तक्लेद्सवगन्तुकामः कामप्यभिज्ञानमालां सुप्रीवग्री- 
वायां वाणनिवारणनिपुणां सिद्धोपधिमिव वध्वा भूयो5पि वालिनमाहवा-- 
याह॒येति तमादिदेश ॥ 

. तमिति | तन्रपया पराजितलजया हेतुना ऋष्यमूके ऋष्यमूकगिरों भापणश्रव- 
णाशिक्षितों मृकस्तेन तुल्य॑ तद्॒त् । निवेचा इवेल्यर्थ: । 'मूकस्तु वक्त श्रोत॒मशिक्षित: 

१. 'सहनतया” इति पाठः, ३. "राम! इति नास्ति कचित्, ३. 'सदाचक्षु:” इति 
पाठ:, ४. 'अतिदूरम? इति पाठः, ५. हृदयालहुः:” इति पाठः, ४ 



किप्किन्धाकाण्डस । २४९१ 

इत्यमरः । 'तिन तुल्यं क्रिया चेद्गतिः इति वत्तिप्नत्ययः । निषण्णमुपविष्ट॑ विषण्ण- 

हृदय॑ विषादाक्रान्तवित्तम् । पवेषादलतसो भह्ठ उपायाभावचिन्तनैः? इति लक्षणात् १ 

तमेन॑ सुत्रीवमालोक्य विलोक्य द्याछुः कारुणिकः। परदुःखग्रहाणेच्छुरित्यथ: । स्पाइ- 

यालः कारुणिकः? इत्यमरः । तथा त्रयो लोकाज्रैलोक्यम् । चातुवर्ण्यादिल्लात्खार्थ ष्य- 

उम्रत्ययः । तत्रैकधन्ची । जगदेकधानुष्क इत्यथैः । 'धन्वी घलुष्मान्धालुष्कः इत्यमर: । 

व्रीद्यादिलादिनि: । विशेषणद्वयेनाप्यस् कार्यनिषहणदक्षत्व॑ सूच्यते । स रामसूद्धेदं 

चालिसुग्रीवयोरमेंद्सन्तरमवगन्तुकामो ज्ञातुमिच्छु: सन् । तु काममनसोरपि' इति 

छुम्ुनो मकारलोपः । कामपि कांचित् । अभिज्ञायत इत्यभिज्ञानं लक्षणं तथाभूता च 

सा माला च तामभिज्ञानसमालाम् । भेदप्रद्यायकगजपुष्पसालामित्यथे: । गजपुष्पी ना- 

गपुष्पी नाम लता। उक्त च श्रीरामायणे---ततो गिरितटे जातामुत्याव्य कुसुमायताम। 

लक्ष्मणों गजपुष्पी तां तस्थ कण्ठे व्यसजयत् ॥” इति। न चैवं श्रीरामखात्र कठेल्वि- 

रोधः । प्रयोजककर्तरि तथात्वौपचारादिति। सुग्रीवग्नीवायां वाणनिवारणे शरनि- 

पातनिवर्तने निपुणां समर्थां सिद्धीषधिमिवेत्युत्मेक्षा । बध्वासज्य भूयः पुनरपि बालि- 

नमाहवायाहव कर्तुमाह्याकारयेति त॑ सुग्रीवमादिदेशाज्ञप्तवान 0 

पुनरप्यवाप्य किष्किन्धां प्जन्य इव गर्जेति तस्मिन्सुन्नामपुत्रस्ताराभि- 

हिला हितोक्तिमतिक्रम्य दुरतिक्रमतया नियतेः समारव्धसमरों दाशरथे- 

भमिंशिततरशरशकलितनिजविशज्ञालवक्षःस्थलः क्षितितले निपपात ॥ 

पुनरिति । तस्मिन्सग्रीवे पु्भूयो5पि किष्किन्धासवाप्य पर्जन्यों मेघ इच गजैति. 

गजैन कुर्वति सति । सुत्रामपुत्नो वाली तारया निजभार्ययामिहितामुक्तां हितोक्ति 

हितवचनम् । 'ससहायमहं मन्ये सुग्रमीव॑ तमुपागतम् । अवध्ब्घसहायश्र यमाश्रिथय स 

गजति (९ इब्मादि श्रीरामायणोक्तरूपामित्यथ: । अतिकम्योक॒इय । नियतेदैवस्थ। “नि- 

यतिनियमे देवे” इति शाश्वतः । दुरतिक्रमतया दुर्विलब्यतया हेतुना । अतिक्रमणस्य 

कर्तुमशक्यतयेत्यरथ: । समारब्धसमरः प्रक्रांन्तयुद्धः सन् । तथा दाशरथेः श्रीरामस्य 

निशिततरोइतितीक्ष्: स चासौं शरश्व तेन शकलितं विद्लितं निर्ज स््रीयं विज्ञा् 

पृधुले वक्षःस्थलमुरः:प्रदेशो यम स॒तथोक्तः सन् । क्षितितले भुवि निपपात । न्य- 

पतदिल्यथः 0 | 

अथ विदितवृत्तान्ता संतताश्रुनिष्यन्द्कलुषिंतर्तेरतारा तारानगरा- 
ज्लिगे 6७० &७ ०० हर 4. जे 

तय वारिवारितं वारणयूथपतिमिव निर्भयनिरीक्ष्यमार्ण सुम्नीवमुद्ठ तभी - 

१. 'दाशरथिशरशकलीकृतवक्षःस्थल:' इति पाठ:. २. 'सहसा पपात” इति पाठ:. 

ड- सतत इति नास्ति क्चित्. ४. 'तारा तारान्तरात” इति पाठ: ५. सप्रीर्य 
निर्मयनिरीक्ष्यमाणं? इत्ति पाठः. प 

च० रा० ३१ 



२४२ चम्पूरामायणम् । 

बमुस्थातुमक्षमतया क्ष्मातलार्पितकूपरयुगर्ल गलूद्र्कप्रसरशारशरीरं 
शरासनशिखरन्येस्तहस्तेन संनिकर्षस्थितेन काकुत्थ्पेन कृतसंह्ापसपे- 
ताडम्वरमिवॉम्वुनिधिमस्तोन्मुखभिव मयूखमालिन॑ वालिनमालिक्ग 
खाडत्तसिततदुत्तमाज्ञ रघुनाथमित्थमकथयत् ॥ 

अथेतिं | अथ पतनानन्तरम् । विदितो विज्ञापितों ब्रेत्तान्तों वालिवधरूपवाती 
यस्ता: सा तथोक्ता । अत एवं संतताश्रुनिष्यन्देन निरन्तरवाष्पसंपातेन कछषिततरे 
अल्लन्तरूपिते तारे कनीनिके यस्थाः सा । तारकादणः कनीनिका”? इत्यमरः । तारा 
चालिपली नगरादन्तःपुरात्रिगद्य वायों गजवन्धनस्थाने। वारी तु गजवन्धिनी! इ- 
ह्मरः। वारितं निवद्धं वारणयूथपातिंगजयूथनाथमिव। स्थितमित्यर्थ:। उपमालंकार: । 
“यूथनाथस्तु यूथप: इत्यमरः | अत एवं निर्भय॑ भयरहिते यथा तथा निरीक्ष्यमा- 
णोडवलोक्यमानः सुग्रीवो यस्थ॒ तम् । उद्गतग्रीवसात्मप्रहतेप्रतीक्षणाथमुन्नमितकन्ध- 

रम् । तथाप्युत्यातुमक्षममसमर्थम् । दृढग्रह्मरवेदनयेन्द्रिययाटवासावादिति भावः । 

अत एव क्ष्मातलेडपिंतं निश्षिप्तं कृपरयुग्ल कफोणिप्रदेशयुग्म॑ यस््र॒तं तथोक्तम्। - 
तद्वध्म्मेन स्थितमित्यर्थ: । 'स्थात्कफोणिस्तु कूर्पर:” इत्यमरः । गलद्रुकप्रसरेण 

स्यन्दमानशोणिताभिव्याप््या शारं कृष्णरक्तसितवर्णयुक्ते शरीरं॑ यस्व तम् । 'कृष्ण- 
रक्तसितें शार:” इति यादवः । अथवा शारं संपृक्त शरीरं यस्य तम्। शरभः 
करभः शारः संप्रतक्त: खचितः समा: इति हलायुधः । तथा शरासनशिखरें चाप- 
कोव्यां न्यस्रो निक्षिप्तो हस्तो यस्त तेन तथोक्तेन । घानुधष्काणां तथाचारादिति भाव: । 
संनिकर्पस्थितिेन समीपवर्तिना काकुत्स्थेत श्रीरामेण सह कंतसंछापं विहितसंभाषणम्। 
पराइमुखवर्ध छृत्वा कोड्नुप्राप्तस्तथा ग्रण: । यदहं युद्धसंरव्धस्लत्कृते निधन 
गतः ॥ इल्यादि रामायणोक्तसंभापणतत्परमिल्थथः । 'संछ्ापो भाप मिथः” इत्य- 
मरः । तथापेताडम्वरमपंगतसंरम्भम् । कछोलायभावेन स्तिमितमित्यथ: । “आडम्ब- 
रोषछी सेरम्भ:: इल्यममरः । आडम्वरशव्दो व्याख्यातः: “अम्बुरुहडम्बरचौर्यनि- 
पम-” इत्न्र । अम्युनिधि समुद्रमिव । तथा--अस्तोन्मुखम् । अस्तं यच्छन्तमित्यर्थ: । 

मयूखमालिन सूर्यमिव स्थितमित्युपमाद्ययम् । वालिनमालिडयाडिष्य स्वाह्नेत्तसित॑ 
' निजोत्सइनिश्षिप्तं तस्य वालिन उत्तमादूं शिरों यस्था: सा तथोक्ता सती । उत्सज्चि- 

इयोरइू:”, 'उत्तमाई शिरः शी्षम! इति चामरः । रघुनाथं श्रीराम॑ प्रतीरत्य वक्ष्यमा- 
णप्रकारेणाकथयदवोचत् ॥ 

तत्पकारमेवाइ--कारुण्यमिद्यादिना छोकपट्केन--- 

कारुण्य निरवधि यत्तव प्रसिद्ध 
शीतांशोः सहजमिवातिहारि शैद्यम् । 

१. 'गलगलदसक्पूर! इति पाठः, २. विन्यस्त” इति पाठः, ३. 'अम्बुधिम्” इति पाठः, 
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तत्सव मनुकुछनाथ रस्यकीतें 
मत्यापात्कथय कर्थ लया निरसम् ॥ १४॥ 

कारुण्यमिति | हे मजुकुलनाथ मनुवंशनायक । महाकुलीनेत्यथः । ताइशस्थापि 

मनुवंशस्थ ल्यैव सनाथल्मम् । अतस्लन्माहात्म्य॑ कि वर्णनीयमिति भाव: । तथा 

हे रम्यकीर्ते रमणीयकीर्तिसंपन्न श्रीराम, शीतांशोश्वन्द्र्य सहज नेसर्गिकमार्तिहारि 

परोपतापशान्तिकरम् । विशेषणद्वयमेतत्कारुण्येडपि योज्यम्। शैत्यं शिशिरल्मिव तव 

निरवधि निर्मर्यादम् । इयत्तावच्छिन्परिमाणशज्यमित्यर्थ: । यत्कारुण्यं करुणा । स्वार्थ 

घ्यज! । असिद्धं लोकविख्यातम् । अभूदिति शेषः । 'कारुण्यं करुणा घृणा” इत्यममरः । 

. सब समग्र तत्कारुण्यं मत्पापान्मदीयदुष्छृताद्धेतोः । पतिविपत्तेः पल्लीदुरब्थहेतुक- 

त्वादिति भाव: । त्वया कथं॑ कुतः निरस्त व्यक्तम् | कथयामिधेहि । निरपराधो5य॑ 

मत्पाणेश्वरस्त्वयाकारुणिकेनेव कर्थ निष्कारणं निहत इति भावः । प्रहर्षिणीरत्तम् ऐ 

एवं साधारण्येनोपालश्य संग्रति स्वस्था अप्युपह्ति प्रार्थथते--+ 

एवंविधे प्रियतमेडप्यनपेतजीवां 
मां राक्षसीति रघुपुंगव साधु बुद्धा । 

बाणं विमुच्च सयि संप्रति ताठकारे 
यो भवेद्यितर्संगसकारिणस्ते ॥| १५ ॥ 

ए.वंविध इति । हे ताठकारे ताटकान्तक रघुपुन्नच रघुश्रेष्ठ श्रीराम, प्रियतमे- 
ग्राणेश्वरे । एवंविध ईदकृप्रकारे । मखते सत्मपीत्यर्थ:। अनपेतजीवामनिर्गतग्राणां मां 
राक्षसीति राक्षसीप्रायेति साधु सम्यख्बुद्भा ज्ञात्वा । प्रियतमविपत्तिसहनत्वस्थ॒ राक्ष- 

सीलक्षणत्वादिति भावः । अय्युक्तग्रकारेण राक्षस्थां संग्रतीदानीं वाणं विमुञ् । मां 
प्रहरेत्यर्थ: । ताटकान्तकस्त॒तव राक्षसीसंहरणमुचितमेवेति भावः | नन्नु ताटकासंह- 
नने परोपद्रवशान्तिरूपं फल लब्धम् । त्वत्थहरणात्कि फलमित्यत आह--श्रेय इति । 
दयितेन सह संगम करोतीति दुवितसंगसकारिण: । आगेश्वरेण मां योजयत इल्यर्थः । 
ते तव महच्छेयो महानशभ्युद्यः पुण्य वा। भविष्यतीति शेष: । चपञते म्रियेत या 
नारी सा विज्ञेया पतित्रता! इति स्मरणात् | ससाय॑ धर्स एवं । तथा च ताहशधम 
प्रवर्तेकस्स तव सुकृतं कि वर्णनीयमिति भावः । 'स्याद्धर्ममस्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृत॑ 
देष: इल्मरः । एतदारभ्य छोीकचतुश्यपर्यन्तं वसनन््ततिलकादत्तम् ॥ 

ननु तथापि हिंसा मह्यं न रोचत इत्याशइुब तत्रोपपत्तिमाह--- 

साधारणी क्षितिभजां सृगयेति पर्वे- 
मुक्ता खयेव जनसंसदि सत्यवादिन | नम मम आल 20% मम 2० 

१. 'क्षिति'्रताम्! इति पाठ:, २, “उत्तम? इति पाठ:. 



२४४ चस्पूरामायणम् | 

शाखामगी तदिह मारय मां शरेण 
को नाम राम सगयुदेयते मृगीणाम् ॥ १६ ॥ 

साधारणीति । हे सत्यवादिन् यथार्थभाषणशील । अतस्त्वया सत्यमेव स्वथा 
परिपालनीयमिति भसावः । ताच्छील्ये णिनिः । क्षितिभ्वतां राज्ञां म्गयाखेट: । 

“आच्छोदनं म्तगव्यं स्थादाखेटों मुगया ख्लियाम! इत्यमरः | साधारणी सकलसंमता । 

ध्वगयाधाय न भूधतां घ्ताम”! इति तस्पा न्यायल्वादिति भाव: । अमप्नीर्धसाधारणा- 
दब्वक्तव्य:? इति विकल्पात्पक्षे डीप। इस्ेवं पूर्व पुरा त्वचैव त्वन्मुखेनैव जनसंसदि 
जनसमाजे । न खसाक्षिकमिल्मर्थ: । बक्ता । यान्ति राजप॑यश्वात्र स्गयां धर्मको- 
विदाःः इति कथितेत्यर्थ' । तत्तस्मात्कारणादिहेदानीं शाखाम्त॒गीं वानरीम् । 
जातेरल्रीविषयादयोपधात्? इति डीप । मां शरेण वाणेन मारय विदारय | 
ग्राणैवियोजयेल्र्थ: । युक्त चेतदिल्यथोन्तरं न्यस्यति--हे राम, को नाम को वा । 
सगान्यातीति सगयुस्ृंगसंहरणशीलः । “म्गय्वादयश्वा इतल्यौणादिकः कुप्रल्ययान्तो 
निपातः । सगीणां खगाइनानां दयते दया कुरुते | दयया सुगाइनाः को वा स्गयुरुपे- 
क्षत इल्यथ: । अतसर्त्वं सद्मवचनानुसारेणावरय॑ मां महरेति भावः । दया क्रियां प्रत्ति 
कर्मल्ेषपि “अनुकरोति भगवतो नारायणस्य” 'तस्त वानुकरोति! इत्यादिवत्संबन्ध- 
मान्रविवक्षां सगीणामिति पष्ठी न विरुध्यते । यथाह भारविः-- सा लक्ष्मीमुपकुरुते 
यया परेपाम” इति । तथा श्रीहषेंण च--साधूनामुपकर्तु लक्ष्मी द्र॒ईं विहायसा गन्तुस् । 
सकुतृहलितस्थ मनश्वलितं चरितं महात्मनां श्रोतुम् ॥! इति 

संप्रति बालिप्रहरणगयुक्तामिमानोडपि न कार्य इद्माह-- 

संत्रस्प पूवेममुतस्तव बन्धुरेष 
भेजे यथाद्रिमकुतोभयसश्यमूकम् । 

भर्ता ममायमपि राम शरेरभेय॑ 
कप ८ है (ः 

प्राप्तो मदीयहद्यच्छलमद्विदुगम् ॥ १७॥ 

संत्रस्येति | हे राम, एपो5यं तव बन्धुः सुहत्सुआीवः । पूर्वममुत्तो 5मुध्माद्वा- 
लिनः । भीत्राथोनां भयहेतु:” इत्यपादानलात्पश्चम्यास्तसि: । संत्रस्थ संत्नासं प्राप्य 
यथा येन प्रकारेण । नास्ति कुतोडपि मयमत्रेतकुतोभयम् । वालिभ्रयशज्लाशज्यमि- 

लर्थ: । मयूरव्यंसकादिपु निपातनात्साधुरित्युक्तम् | ऋश्यमूकमद्रिमू । गिरिदुर्गमि- 
व्यर्थ: । भेजे ग्राप । तथायं॑ मम भती प्राणेश्वरों वाल्यपि अमुत्तोष्मुष्माखत्तः सुग्री- 
वाद्दा । संत्रस्थ शरैस्तावकवाणैरमेयं मेत्तुमशक्यमिति काठिन्यातिशयोक्तिः । अकुतो- 
भयमिल्यर्थ: । मदीयहदर्य मामकमानसमिति छल कप्ं यस््र तत्तथोक्तमद्रिदुर्ग प्राप्तः 

१. खिलम? इति पाठ:, 
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प्रविष्ट । अतो मद्भधद्यप्रहरणे तद्गतस्थापि प्रहरणसंभवात्तवायसमिमानों युज्यत 

इति- भावः । खतोडपि मद्भृदयादनपेतो मत्याणेश्वर इति फलितार्थ: | अन्न छलशव्दन 

हृदयमपहुत्याद्रिदुर्गैल्लनासल्यल्अतिपादनादपहवार्लंकार । “छलादिशव्देरसललब्नप्रति 

पादनमपहवः” इति सर्वस्वसून्रम् 0 

कि च तत्महरणाभावे तव धन्विल्प्रसिद्धिरपि न सिद्धेद्त्याह-- 

नाह सकेतुतनया न च सप्रसाली 
वाली न च॒ त्रिभुवनप्रथितप्रभावः । 

तारास्मि वजहृदया विशिखेरभेया 
धन्ची कर्थ भवसि राघव मामविद्धा ॥ १८ ॥ 

नेति | अहं सुकेतुतनया ताटका न। न भवामीलर्थ: | “यक्षः सुकेतुईहिणप्र- 
सादह्िमे छुतां कामपि ताटकाख्याम” इत्युक्त बालकाण्डे | तथा सप्तानां सालानां 
समाहारः सप्तताली । सालतरुश्रेणिश्व न न भवामि । अन्न पदत्चनवटीवल्अक्रिया । तथा 
त्रिभुवनथितप्रभाव: । सकललोकविख्यातप्रतापशालीत्यथ: । वाली च नन 
भवामि । यदययेवं तहिं त्वयाहमपि ग्रहता स्थामिति भावः । अन्न वालिनो विशेषणो- 
पादानान्नायुक्तम्रहणदोष: । तस्थ महत्त्वप्रतिपादनाय स्वभावोत्तयाथत्वात् । तहत 
रसाकरे-- ध्वन्यत्वादे रसोत्कर्षे भावोक्ती दोषवारणे | विशेषणं विशेष्यस्थ नास्त्य- 
युक्तगुणगप्रह:ः ॥? इति गरुणो'विशेषणम् । किंतु वज्नहृदया वज्ञवत्कठोरहदया अत एवं 
विशिखैवाणिरभेया भेत्तुमशक्या तारास्मि ।॥ अतः हे राघव, मामेताइशीसवि- 
दवा असंहत्य धन््वी धानुष्कः कर्थ भवसि । न भवस्थेवेद्थ: । वेध्यवेदने कः - 
समर्थों भवेत् । अतो सामवेध्यां विद्वा आत्मनो धन्वित्वप्रथां इृढीकुरुष्वेल्मर्थ: ॥ 

इत्थमुपालम्भेषपि तूष्णीं तिष्ठन्तसुद्रीक्ष्योत्मेक्षते-- 

क्षितिंपतितनयानां हन्त गर्भेश्वराणां 
किमु निरवधि सोग्ध्यं शोयबज्जन्मसिद्धम् ॥ 

सम हृदि निरपाये वर्तेमाने कपीन््द्रे 
रघुवर यदयुष्मे तिष्ठले चापपाणि: ॥| १९ ॥ 

क्षितिपतीति । गर्मेश्वराणां गर्भमारभ्येश्वराणाम् । जन्मप्रसत्येश्वयसंपन्नानामि- - 
द्थः । क्षितिपतितनयानां राजकुमाराणां निरवधि निर्मयादम् । महत्तरमित्यर्थ: । 
सौंग्ध्यं. विचारमूढखम् । 'सुम्ध सुन्द्रमूढयो:” इति विश्वः । शोर्येण तुल्यं शौयेवदि 
त्युपमा । 'तिन तुल्य॑ं क्रिया चेद्गति:? इति वतिप्रद्ययः । जन्मसिद्ध॑ किम स्वभावसिद्धं 
किम् । हन्तेति विषादे । “हन्त हर्षेंड्नुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो:? इत्यमरः । 
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कुतः । यवस्मात्कारणात् हें रघुवर रघुनायक, निरपाये निरातझ्ले | इति हृदयविशे- 

पणं कपीन्द्रविशेषणं वा । सम हृदि हृदयदेशे कपीन्द्रे चालिनि वर्तमाने तिष्ठति सति । 
अमुष्म कपीन्द्राय चार्प पाणों यस्थ स चापपाणि: सन् । पुनः पुनः प्रहर्तुमिति 
सावः । 'सप्तम्युपमान-” इल्यादिना बहुजीहिः । 'अहरणार्थेभ्य: परे निश्चसप्तम्यी 
भवतः? इति वक्तव्यात्पाणिशव्दस्थोत्ततरनिषपात: । तिष्ठसे । आत्मानं प्रकाशयन्वतेस 

इत्यर्थ: । तस्माद्साध्यसाथने ग्रदत्तत्रात्तवापि राजपुन्नय शौर्यवन्मीरध्यसाजन्म- 
सिद्धमिति भावः । सर्वेधा मदीयहदयविदारणं कर्तव्यमिति अलापवाक्यसमुदा- 

यार्थः । तिष्ठतेलुंद । 'प्रकाशनस्थेयास्ययोश्र” इत्यात्मनेपदम् । अन्न स्वाभाविकश्री- 
रामावस्थानस निजहृदयस्थवालिगप्रहरणलेनोस्प्रेक्षणादुस्पेक्षालंकारः: । मालिनीबृत्तम् ॥ 

५ | रे 

एवं विलपन्त्या दारायिताश्नधारायास्ताराया; परिदेवनरवेबोष्पास्बु- 
कणाभ्युक्षणेरक्षीणैनिश्वासानिलेश कृताश्रास इब छव्धसंज्ञो वाली 
निजनन्दन रंघुनन्दने समप्योज्ञदमजसज्लिनी कांचन काश्वनर्खजं शोका- 

से रे 

वबनतभमावाय सुत्ीवाय द्ल्ा निजभुजबलप्रशान्तासुरोडर्य प्रशान्तासुर- 

भूत् ॥ 
एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण विलपन्द्या: परिदेवयन्त्या हारा इवाचरन्त्यो हारा- 

यिता अश्वुवारा वाध्पसंपाता यस्थास्तस्था:। समप्रलापं॑ रुदनन््त्या इत्यथः । ताराया: 
संबन्धिमिरक्षीणेरविच्छिन्रेरिति सर्वत्र संवध्यते । परिदेवनरवैविलापाकऋन्दैर्वाष्पाम्थु- 
कणाश्युक्षणरश्रुविन्दुसेकैनिश्वासानिलेनिंश्वासमारुतैथ् । मूच्छितोजीविकोपचारप्रायैरिति 
भाव: । कृताश्वासः पुनरुजणीवित इवेत्युस्रेुज्षा । रब्घसंज्ञ: उतक्तविवेकशाली 
वाली निजनन्दनमात्मजमन्नंदं॑ रघुनन्दने श्रीरामाय | अधिकरणविवक्षायां सप्तमी । 
समर्प्य । वालोड्यं त्वया रक्षणीय इति तदधीन॑ इत्वेद्यथै: । तथा रामायणमू--- 
बालश्राकृतबुद्धिश्र ह्ेकपुत्नथ्व से प्रियः । तारेयो राम भवता रक्षणीयों महावलः ॥ 
सुग्रीवे चाद्दे चेव निधत्स्व मतिमुत्तमाम् ॥! इति । तथाइसद्विनीं कण्ठप्रालम्विनीं 
क्रांचन कामपि काश्ननस्तजं हेसमालाम् । इन्द्रदत्तामिद्यर्थ: । शोकावनतम्रीवाय अातृ- 
निधनकारित्वप्रयुक्तशोकावनतकंधराय सुग्रीवाय द॒त्वा । तत्कंधरायामासज्येल्यर्थः । 
ड्समां च मालामाधथत्स्व दिव्यां सम्रीव काबनीम” इत्यादि रामायणें । निजभुजबलेन 

स्वकीयवाहुपराकमेण प्रशान्ता विनिहता असुरा यस्र॒ तथोक्त: । महावीर इलर्थः । 
जय वाली प्रशान्तासुरुत्कान्तप्राणो5भूत् । म्रतो5भवदिलद्यर्थः ॥ 

तत्न हा सकलभुवनवहुमतवाहुवंल गोलभगन्धवेसिन्धुरपश्चताकरण- 

१, अक्षीणशासानिलैः इति पाठः, २. इक्ष्वाकुनन्दने” इति पाठः. ३. 'सालाम? 
इति पाठः, ४, 'अयम” इति नासि कचित्. ५. वलानलशलमायिताहितवलललितग- 
नये” इति पाठः, 



- किष्किन्धाकाण्डम । २४७ 

पश्चानन दृशमखभजभ्जज्लभोगनिरोधाहितुण्डिकायितवालब्॒कूय बा- 

. लिन, कर्थ गतोडसीति बाष्पाविठमखा वलीमखास्तस्य रामाज्ञया यथा- 

भिप्रेतं प्रेतक्ृय सब निर्वेतियामासुः ॥॥ 

तत्नेति । तत्न तस्मिन्वाल्मिरिणसमये । हेति खेदे । अहहेल्यद्भुते खेदे” 

इत्यममर: । सकलभुवनबहुमतवाहुबल अश्लेषलोकछाघनीयभुजशक्तिसंपन्न । तथा - 

गोलभनामा यो गन्धर्वों देवयोनिविशेषः स एवं सिन्धुरो गजसतस्थ पंत्बताकरण- 

पश्मानन निधनविधानसिंह इति झिष्परम्परितरूपकम् । तद्विनाशकेत्यथ:ः । सिंहो 

सगेन्द्र: पद्मास्य:/ इत्यमरः । तथा दशमुखभुजा रावणबाहव एवं भुजनज्ञभोगाः 

सर्पकार्या: । 'भोगः सुखे रूयादिश्वतावहेश्व फणकाययो:” इत्यमरः | तेषां निरोधे 
नियन्नणे अहितुण्डिको व्याल्ग्राही तद्ददाचरितमहितुण्डिकायितं वालवलूय लाहूर- 
मण्डल यस्थ स तथोक्तेति संबोधनत्रयम् । अन्न रूपकोपमयो: सेकरः । 'विषवेयों जा- 
ज्रलिको व्याल््राह्महितुण्डिक:” इत्यमरः । कथं गतोडइसि एताइ्शवीयेसंपन्न कुतो 

. म्ुतोडउसीति वाध्पाविलमुखा अश्रुपरिद्वतानना वलीमुखा वानरा रामाज्ञया तंस्य 

चालिनः । अभिप्रेतमनतिऋम्य यथामिग्रेतम् । यथाईमिदर्थ: । प्रेतकृ्यं दहनादिशेत- 

संस्कारं सर्वे निवैतेयामासुः । चक्रुरित्मयर्थ: ॥ 

तेतों जाम्बव्ममखा वलीमखगणा दाशरथिनिदेशास्सुग्रीर्व काश्चन- 

कलशोदकेरभ्यपषिश्वन ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं॑जाम्बवत्पमुखा जाम्बवदादंयो वलीमुखगणा वानर- 
सद्दा दाशरथिनिदेशाच्छीरामाज्ञावचनात्सुआव॑ काशब्रनकलशोदकैः . शातकुम्भसंभ्ठत- 
तीथजलैरभ्यपिश्वन् । वानरसाम्राज्यासिषिक्त चकुरिल्यथः ॥ 

असिषिक्ते तु सुप्रीवे रामश्यामपयोमुचा । 
अभिषेक्तु स्थिता मेघास्तन्महीं महिषीमिव ॥ २० ॥ 

अभिषिक्त इति । छग्मीवे । तुशब्दोडवधारणार्थकः । सुग्रीव एवेलर्थ: । ठु स्था- 

ज्भेदेउवधारणे” इत्यमरः । राम एवं इयामपयोसुक् नीलमेघस्तेनाभिषिक्ते सति । मेघा 
जलदास्तन्महीं तस्य सुग्रीवस्य महीं महिषीं राज्ञीमिव । अभिषेक्तुं स्थिताः प्रदनत्ता: । 
श्रीरामजलूदेन केवलसुग्रीवामिषेके कृते जलूदानां तन्महिष्यभिषेकप्रदइ्त्तियु क्तैवेति 
भाव: । वषोसमय: संप्राप्त इति फलिताथः । रूपकोत्परेक्षयो: संकरः 0 

१. “निरोधायाहि' इति पाठ:, २. “विलय करथ्थ! इति पाठः, ३. सर्वे” इति पाठः. 
४५ 'ततः» इत्यादि “अभ्यपिश्वन् इत्यन्तं क्चिन्नास्ति. 



२४८ चस्पूरामायणम् । 

आयोयौन्वेषणा कायो शरदीत्युक्तसंविदा । 
कपीन्द्रेणाथितों रामः किष्किन्धावतेन प्रति ॥ २५१ ॥ 

आर्येति । हे आर्य खामिन श्रीराम, शरदि शरत्काले । आर्यायाः सीताया अ- 

:न्वेंषणा गवेषणा काया कव्या | तदानीं कार्यसोकयादिति भावः । इल्मेवमुक्तसं- 
“विदा विज्ञप्तप्रतिज्ञानेन । 'संविदागू: प्रतिज्ञाम/ इत्यमरः । कपीन्द्रेण सुग्नीवेण कारु- 

'णिकः श्रीराम: किष्किन्धावततन प्रति किष्किन्धाप्रवेशमुद्दि्याथितों याचितः ॥ 

ततः कि तत्राह-- 

न योग्या नगरप्राप्तिरित्युक्ततति राघवे । 
सुग्रीवप्राथनाप्यासीकऋरतप्राथेनासमा ॥ २२ ॥। 

नेति । नगरप्राप्तिः पद्णप्रवेशों योग्या अहो न न भवति। पितृनिदेशपरिपाल- 
नाथ वनवासिनो मम पद्चणप्रवेशानहत्वादिति भाव: | तथा च श्रीरामायणम्--“चतुर्देश 
समा: सौम्य ग्राम॑ वा यदि वा पुरम्। न प्रवेदयासि हनुमन्पितुर्निर्देशपालक:ः 0? इति । 

इत्मेवं राघव उतक्तवति सति | सुग्रीवप्रार्थनापि भरतप्रार्थनया समा सहृश्यभूत् । यथा 

भरतप्रार्थनया भ्रीरामोध्योध्यां न ग्रविष्वानू, तथा सुग्रीवप्राथनया किष्किन्धामपि 
न प्रविष्टवानिद्यर्थ: । उपसालंकारः । तथा च भरतस्त सुग्रीवोपम्यं श्रीरामस्थ दृढन्न- 

स्त्न॑ च गम्यते ॥ 

अथ व्षतु वर्णयति-- 

दत्ताजुनविकासेन धार्तेराष्ट्रान्निरस्यता । 
तेन जीमूतकालेन देवकीनन्दनायितम् ॥ २३ ॥ 

दत्तेति । दत्तोडजुनविकास: पार्थमानसोछासः । अन्यत्र ककुभतरुपुष्पविकसन 
न येन तथोक्तेन । अर्जुनः ककुमें पार्थ कार्तवीयमयूरयो:” इत्ममरः । धार्तराष्ट्रानी- 
लूचझ्ुचरणहंसविशेषान् । अन्यत्र ध्वतराष्ट्रप्मानि दुर्योधनादीन् । निरस्यता नि- 

राकुवेता । 'राजहंसास्तु ते चश्ब॒ुचरणैलोंहितेः सिता: । मलिनेर्महिकाक्षास्त धातैराष््रा 
सितेतरा: ॥/ इल्मरः । तेन प्रक्रान्तेन असिद्धेन वा । जीमूतकालेन वषौसमयेन 
देवकीनन्दनेन श्रीकृष्णेनेवाचरितं देवकीनन्दनायितम् । उत्तरीहद्या श्रीकृष्णकल्पो 
वर्षासमयेः ग्रवत्त इत्॒र्थ: । कर्तु: क््यझः सलोपश्व” । “अद्षत्सावैधातुकयोदीर्घ:” 
इति दीर्घ: । अतो भावे क्त: । जीमूतशब्दों व्याख्यातः । डिष्टविशेषणेयमुपमा 
क्पो वा मतभेदात ॥ 

अस्मार्क रूपलक्ष्मीमसकृद्पहसश्यात्मकान्ता तदास्तां 

भर्तारं नः सुरेन्द्र किमपि न गणयन्वालिनं द्राग्जधान । 
१. 'तन्न आस्माकीम” इति पाठ: 



किपष्किन्धाकाण्डम् । २४९ 

इत्थ सर्लव वर झटिति घनघटा राघवस्थाहवात्था- कर 

माशामाशाश्र रुद्धा स्तनितमिषसहासिंहनादान्वितेनु ॥ २४ ॥॥ 

अस्माकमिति | अस्मार्क रूपलक्ष्मीमाकारशोभामात्मकान्दया निजदेहभासा। 

इन्द्रनगीलसच्छाययेति भावः । असक्ृद्व्हुवारमपहसत्यपहासं करोति | तदपहसनमास्ता 

तिष्ठतु । । किंतु नोडस्माक॑ भर्तौरं खामिनं सुरेन्द्र देवराजं किमपि किंचिदपि न गण- 

यन् । न लक्षीकुर्वेन्निति भावः । नजर्थस्थ नशब्दस्थ सुप्सपेति समासः | वालि- 

नम् । तत्युश्नमिति भावः । द्रावद्गुतमविचार्येत्यर्थ: | जघान हिंसितवान्। द्राडः मह्ठुं सप- 

दि द्रतम! इत्यमरः । इत्यमनेन श्रकारेण चैरं विरोध मत्ना झ्टिति शीघ्र घनघढा 

मेघइन्दानि आहवोत्थां युद्धसमुत्यितां राघवस्थाशां वाञ्छाम् ! उत्साहमिति यावत् । 

आशा दिशश्व । आशा दिगतितण्णयो:” इति रल्लमाला । रुट्धा निरुध्य | वर्षोस- 

मये जैन्रयात्राया अनुप्युक्तत्ादेति भावः । सनितमिषेण गर्जितव्याजेन महा- 

सिंहनादान्वितेजुश्वकुः । इति सापहवोत्प्रेक्षा । सग्धरावत्तम् । लक्षणं तूक्तम् 0॥ 

तत्र तस्मिन्समये--- 

उपचितजीवनघारा सत्रथभाजों निरस्तसंतापा$ । 
भूषा इब नवमेधाः पोरस्थमहाबलछाकुलिता; ॥ २५ ॥ 

उपचितेति. । उपचितजीवनधाराः अबृद्धोदकसंपाताः । अन्यंत्र उपचिता 
जीवनधारा दानोदकधारा यैस्ते तथोक्ताः | निरन्तरदानशीलाः । 'सर्वाण्युदकपूवाणि 
दानानि” इत्युदकथारापूर्वकल्ात्सवेंषां दानानामिति भावः । अथवा उपचिता धर्माच- 
रणादिना वर्धिता जीवनघधारा आयुर्देध्य यैस्ते तथोक्ताः | त्था सत्पथभाज आकाश- 
मार्गेसंचारिणः । अन्यत्र सन््मागवर्तिनः । निरस्तसंतापा निर्वासितपरितोपाः । अन्यत्र 
निरस्ताश्रितजनमनःपरितापा: । तथा पौरस्त्यमहाबलाकुलिताः पौरस््ः पूर्वदि- 
“ग्भवः प्राच्यः । अग्रत उत्पन्न इत्यर्थ: । 'दक्षिणापुरसात्पुरसस्व्यक्र! इति त्यक्प्रत्ययः । 
ताइशो यो महावलो वायुस्तेनाकुलिता उद्धृता: । अन्यत्र रल्योरभेदात्पौलस्त्यस्थ राव- 
णस्थ महावलेन अभूतवाहुपराक्रमेणाकुलिता विद्वलीकृता: । नवमेघा: नूतनजलूघारा: ।. 
दिव्याकाशे भूपा राजान इव जाता इति शेष: । छेषसंकीर्णयमुपमा । आर्याइत्तम् ॥ 

तन।कछ रघुपातरातसान्रप्रत द्धमन्य; शतसन्यशरासनशा रतरता रापथां 

घनरवमसुखरितहरिन्मुखामोगां कदस्वव॒नपृवत्ताकंस्पांन रराडमस्वरकादस्ब- 

ऊटुम्बासम्व॒ुदकदुम्बकवालताम्बरा (शिल्वीन्ध्रसबन्धबन्धुरवरुघरां विक- 

चकुटजतनिचयकवाचितमहारण्यां भाठषण्या प्राक्रया प्रक्षसाणों रष््मण- 

सद्सभाषत 
आज यम जम मम अमन कफ हब डक मद लत अल घोल: कम 

5. नाद ततान' इति पाठ घनतरघनरवः' इांते पाठ कम्पन' इति पाठ:, 



२५० अम्पूरामायणम् । 

तेनेति | तेन जीमूतकालेन हेतुना । किलेति संभावनायाम् | संभावितेन जी- 
मृतकालेनेल्यर्थ: । वार्ता संभाव्ययोः किल! इत्यमरः । रघुपतिः श्रीरामोइतिमाज्र 
निर्भर प्रतवृद्धों इद्धि गतों मनन््युः क्रोघधो यस्थ तथोक्त: सन्। उजीवकलाजैन्रयात्राप्रतिब- 
न्धकलाच कुद्धः सनित्यथः । 'मन्युर्देन्ये करती क्रुधि! इसमरः । शतमन्युशरासनेनेन्द्र: 

. धन्ुपा शारतरोइ्ल्यन्तशवलवणस्तारापथ आकाश यर्थां तां तथोक्ताम् । घनर- 
 बैधेनगर्मितैमुखरिताः प्रतिध्वनिता हरिन्मुखाभोगा दिगन्तकुहरा यस्थां तां तथोक्ताम्। 
कदम्ववनपवनाकम्पेन नीपवनवायुसंचारेण निराडम्बराणि विहाराडम्बरविधुराणि काद- 
म्वकुठुम्बानिं कऊ॒हंसमिथुनानि यस्यास्ताम्। 'ूलं च नीपप्रियक कदम्वाश्व हरिश्रिये', 
“कादम्वः कलहंस: स्थात्! इत्ति चामरः । अम्दुदकद॒म्बेन मेघबन्देन कचलितं निगीणेम् ) 

आच्छादितमिति यावत् । अम्वरमाकाशं ययस्यां ताम्। शिलीन्ध्रसंबन्धेन कन्दलीकु- 
सुमसंगत्या पन्धुरा मनोहरा वसुंधरा भूयस्थां ताम् | वसूनि घारयतीति बहुंघरा । 

संज्ञायां भूतबभु-/ इत्यादिना सइग्रद्ययें मुमागमः । 'कन्दल्यां च शिलीन्ध्रः स्थात्र 
इति शब्दाणेवे । विकचकु््जनिचरयविकसितगिरिमहिकाकुसमनिकुरुम्बै: कवचिः 

तान्याच्छादितानि महारण्यानि यस्यां तामू । 'कुटजो गिरिमहिका! इति हलायुधः 
आइषि भवां ग्राइपेण्याम् । आश्ृष एण्य:” इति एण्यप्रत्ययः । प्रक्रियां परिपादीं प्रेक्षमा- 
णः सन् लक्ष्मणमिद् वक्ष्म्माणवचनमभाषतावोचत् ॥ 

तत्प्रकारमेव विद्वणोति । अयमिद्यादि कोकषंट्रेन-- 

अर्य॑ कालछः कालप्रमथनगलामैरमिनवै- 
रहेयूनां यूनामपहरति पैर्य जलूधरेः । 

स्मराधारा धाराप॑रिचितजडा वान्ति सहसा 
नभखनतः स्वन्तः कथमिव वियोग३ परिणमेंत् ॥२६॥ 

अयमिति । अय॑ वर्तमानः कालो वर्षासमयः कालप्रमथनगलामेः म्ृत्युंजयकण्ड- 
सच्छाय: । वारिपूरितल्वादतिनीलैरित्यथे: । “कालो मुद्मयों महाकाये समये यमक्ृष्णयो:! 
इति विश्वः । कुततः । अमिनवेनूतनेजलघरे: करणेः । अहंयूनामहंकारिण।म् | तारुण्य- 

मद्गर्वेणाजेयंमन्यानामितद्यथ: । “अहंयुः स्थादहंकारी” इ्यमरः । “अहंशुमोर्युन” इति 
युन्प्रलयः । यूनां तरुणानां धैर्य धीरखम् । निर्विकारचित्तत्मिति यावत् । अपहरति 
विलोपयति । तरुणीप्रवणान्तःकरणान्करोतीत्यर्थ: । 'मनसो निर्विकारलं बेये स- 
त्खपि हेतुपु' इति रसिकाः । तथा स्मराघारा: । मन्मथोद्दीपका इल्थः । धारापरिचय- 

जडा वारिसंपर्कशीतला नभखन्तः प्रावृड्ाताः । नभखद्वातपवनपक्सानग्रभझना:” 

इलत्सरः । सहसा अकस्मात्। अतिवेगेनेत्यर्थ: । 'सहसेल्याकस्मिकाविमशेयो:” इति 

१. परिचय” इति पांठ:. 
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गणव्याख्याने 'खरादिपाठादव्ययम्? इति शाकटायनः। वान्ति श्रसरन्ति । अतः -खन्तः 

सुखरूप: । अतिदृढ इति यावत् । “अन्तोड्छयपि सिते सौ खरूपे निश्चयेडन्तिके' 
इति वैजयन्ती । अथवा खन््तो दुरन्तः । क्षयोन्मुख इति यावत् । वियोगो विरहखेद्:।- 

कथमिव कुतो वा । इवशब्दो घाक्यालूंकारे । परिणमेत्परिपाकं गच्छेत् । अतिक्रान्तो- 

भवेदिति यावत् । न परिणमेदेवेत्यथ:। सद्यामुद्दीपनसामग्र्यां तस्थ दुस्तरलादिति - 

भावः । छेकानुप्रासोडलंकारः । “भवेदव्यवधघानेन द्वयोग्यञ्ञनयुग्मयो: । आदत्तियन्र 

स बुबैरछेकानुप्रास इष्यते ॥? इति लक्षणात् । शिखरिणीद्ृत्तम् ॥ 

सहासमरसूचकः प्रतिदिश मनोजन्मनों 
मयूरगलकाहडीकछकछः समुज्जुम्भते । 

पयोद्मलिने दिने परुषविप्रयोगठ्यर्थां 

नरेषु वनितासु वा दधति हन्त के का इति ॥ २७ ॥ 

महासमरेति । प्रतिदिश दिशि दिशि मनोजन्मनो मन््मथस्य । जगदेकवीरस्पेति 
भाव: । सहासमरसूचको महारणज्ञापको मयूरगलकाहलीकलकलो मयूरगलाः नीलक- 
ण्ठकण्ठा एवं काहल्यो वाय्रविशेषास्तासां कककलः कोलाहलः । केकारवाडम्बर इति । 

यावत् । समुज॒म्भते विजुम्सितो भवति। 'काहलं भ्ृशशुष्कयो: । वादभाण्डविशेषे तु॒. 
काहलि: काहल: कल: 0? इत्ति विश्वः। 'कोलाहर: कलूकलः”? इत्यमरश्व । किमिति 
समुज्जम्मित इत्मत आह--प्रयोदमलिने दिने । वाषिकवासरेष्वित्यर्थ: । परुषविग्नयो- 
गव्यथां दुःसहविरहवेदनां नरेश पुंरुषेषु सध्ये वनितास स््रीषु वा मध्ये के नराः का व- 

.निता दधति धारयन्ति। हन्तेति विषादे । तेषां तासां च संहारकालस्थ संप्राप्तत्ाद्वि- 

षाद इल्यर्थः । इस्मेवं समुज्जुम्भत इति संबन्धः । के मूर्ति का इति कृजतीति केका 
मयूरवाणी । यथाहामरसिंह:--किेका वाणी मयूरस्याँ इति 4 ताहशीं वाणी पदशो 
व्भज्य नरवनितावाचकलेनोस्मेक्षणाइुत्मेक्षालंकार: । स च नरेघु के वनितासु का इति 
च यथाक्रममन्वयाद्रथासंख्यालंकारेणाहेन संकीयते । प्रथ्वीजत्तम् ॥ 

कप रु (० पी ७ ५ (कप 

अम्भाघराद्रविनिगंतवा रिधारा- 
2 (ः ] [प [३५ संमदेमांसठससी रसमीयेसाणेः । 

आमोदवीचिनिचयेः कुटजप्रसूने- - 
गा जा विह्दी [0 राकाशभेतदवकाशविही नमासीत् ॥। २८ ॥ 

अस्भोधेरेति । अम्भोधरोद्रेभ्यो जल्धरगर्भगह्नरेभ्यो विनिर्गता विभिःख़ता 
या वारिधारास्तामिः सह संमर्दे संग्रामकेरणे मांसलो बलवान । वारिधाराविभेद्कतया 
अदत्त इस्थ: । मांस वनमस्यास्तीति सांसल इति विग्रह: । सिध्मादिल्ान्मलर्थीयों े 
लच्प्रययः । 'वलवान्मांसलों इसलः” इति ब्त्तिकारः । “बलवान्मांसलों इसल:? इत्य- 



रषर चम्पूरामायणम् । 

मरथ् । तेन समीरेन वायुना समीर्यमाणैरामोदवीचीनां गन्धपरम्पराणां निचय: 
समुदायों येपां तेः। अविषच्छिनगन्धवन्धुरैरित्यर्थ:। 'आमोदो गन्धहपेयो:? इति विश्वः। 
कुटजप्रसूनैगिरिमलिकाकुसुमै: । 'जयाथ कुटज: झक्तरों वत्सकों गिरिसह्षिका” इत्यमरः। 
एतत्परिदधयमानमिंव स्थितमाकाशं नभो 5वकाशविहीन नीरन्ध्मासीत् | अन्नाकाशस्था- 

वकाशविदहीनलासंबन्धे5पि तत्संवन्धकथनादतिशयोक्तिमेद: । वसन््ततिलकाजत्तम् ॥ 

घनश्यामलपन्नस्य व्योमन्यग्रोधशाखिनः । 

प्ररोहा इब लक्ष्यन्ते वारिधारा घरां गता; ॥ २९ ॥ 

घनेति । घधरां भुवं गताः आप्ता वारिषाराः रोदोन्तराले दण्डायमानतया 
अबृत्ता उदकथारा घना मेघा एवं श्यामलूपन्नाणि नीलपलाशानि यस्य तस्थ | अन्यतन्न 

घनवच्छयामलानि । अथवा घनानि सान्द्राणि दुयामलानि च पत्राणि यस्त्र तत्तथो- 
क्तस्य व्योम्न आकाशसेव न्यग्रोषशाखिनो वठकक्षस्त्र । न्यग्रोधो वहुपाद्रद? इत्यममरः। 

अरोहा जटठा इब लक्ष्यन्ते दृश्यन्ते । तथा वारिधाराणां प्रवतत्तत्वात्परोहल्रोस्मेक्षा । 
रुूपकालुप्राणितेति संकरः । अन्न इवदव्द उत्प्रेक्षायाम् । 'इवेतीपद्थोपमोत्पेक्षावाक्या- 
लंकारेपु* इति गणव्याख्याने ॥ 

है + ८ अस्भ/पूरखुसंपूर्णोस्तटस्थतरुपुष्पिणीः । 
नदी; पश्येह सोमित्रे प्रव्ृद्धाश्व दिने दिने ॥ ३० ॥ 

अम्भ इति । है सौमित्रे लक्ष्मण, इह आइट्काले अम्भःपूरेण पयःप्रवाहेण सुष्ठ 
संपूर्णा: सुसंपूर्णाः तठे तिप्ठन्तीति तटस्थानां तीररुहाणां तरूणां कदम्बकुटजादिवक्षा्णा 
पुष्पाण्यासु सन््तीति तटस्थतरुपुष्पिणी: । वायुवशज्ञानिपतितपुष्पव्याप्ता इत्यर्थ: । तथा 

पदिने दिने अतिदिनम्। वीप्सायां द्विर्भाव: | प्रदृद्धा: प्रद्मद्धि गता नदीश् पहय । अ- 

आय॑ ध्वनि:--अम्भःपूरसुसंपूर्णा:। मदनरसातिरेकवतीरित्यर्थ: । तटशब्देनान्न नि- 
'कंठ अतीयत । तटस्था निकटस्था । अनपायिन इति यावत् । ते तरवस्तरुव॒र्स्थिताः 
प्रिया यासां तास्थोक्ताः । अतएव पृष्पिणी: विकासवतीरिति बहुत्री हिगर्मितविशेषण- 
समासः । अतः प्रद्ृद्धा: केलिलाभाद्वाडं गता नदी: स्लिय: पर्येति ॥ 

अस्भाधिपाने सल्छिन साक- 
पे रे 

मापीतमोबोपक्िशिखाकलापम । 
तप्तोद्रा वारिधरा वमन्ति 

विद्यु्वतोन्मेषमिषेण ननम् ॥ ३१ ॥ 
ध्स् ण््् 

अस्मोधीति । अम्भोधिपाने समुद्रजलपानसमये सलिलेन साकमापीत॑ निपीय- 

१, अय॑ छोकः कचिन्न दृस्यते, 



किष्किन्धाकाण्डस्॥. :- श्णु३ 

मानसौ्वा मिशिखाकलाप॑ वडवानलज्वालाजालं कम । ओऔवैखु वाडवो वडवानल:? 
इत्यमरः । वारिधरा मेघासतप्तोदराः संतप्तकुक्षिकुहरा: सन््तः । विद्युकृतोन्मेषमिषेण 

तडिछतास्फुरणव्याजेन चमन्स्युद्विरन्ति | वहिरनिंगेमयन्तीत्यर्थ: । अन्न लालादिनिरसन- 

वाचिना वसनझब्देनोपचारोन्निगैमनमात्रमुच्यत इति चारुत्वातिशयः । तदुक्ते दण्डि- 
ना--निश्लृतोद्वीणवान्तादिगौणबृत्तिव्यपाश्रयम् । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्ष्यां बि- 

गाहते (९ इति । नूनमित्युट्मेक्षायाम् । सा च मिषशब्देन विद्युक्नतोन्मेषमपहुया स्यख- 
अतिपादनात्सापहवोस क्षेति संकरः ॥ | 

अथ जैन्रयात्रोपयोगिशरत्कालः संप्राप्त इति वक्तुं वषीपगर्मं वणेयति--- 

इत्थे प्रवृत्तेषु घनदिनेषु दाशरथिना कथमपि नीतेषु तदाकारकानिंत 
गसितमिव शनेःशनेमेंघमण्ड्ं पाण्डुरमभूत् ॥ 

इत्थमिति । इत्थमुक्तप्रकारेण अबत्तेषु घनदिनिषु मेघाकुलितद्विसेषु । वारषिकवा- 
सरेष्वित्यथेः | दाशरथिना श्रीरामेण कथमपि गरीयसा अयल्लेन । अलन्तग्रयासेनेत्यथः । 
नीतेघु गमितेषु सत्छ । अतएवं तदाकारकान्ति तस्थ श्रीरामस्थाकार कान्ति शरीरशोभाम् 
विरहजनितपाण्डुरप्रभामित्यर्थ: । गमितं॑ आपितमिवेत्युत्म्रेज्ञा । 'संसगेजा: पुण्यगुणा 

भवन्ति! इति न्यायादिति भावः। शनेः शनैर्दिनक्रमेण । वीप्सायां द्विर्भाव: । मेघसण्डल 
पाण्डुरं धवलवर्णमभूत् | “अवलक्षो धवलो$जुनः । हरिणः पाण्डुरः पाण्डु:? इत्यमरः ॥ 

_तस्य चापव्यापारवेलायां न संनिधातव्यमित्लैन्तरिक्षादन्तहिंत॑ कि 
- पाकशासनशरासनम् ॥ ' ह 

तस्येति। तदा तस्थ श्रीरामस्य चापव्यापारवेलायां शरासनोद्रोगकाले न 
संनिधातव्यं संनिधी न स्थातव्यम् । न ग्रत्यक्षे भवितव्यमिति यावत् । महद्गघापर- 
काले खब्यापारस्यायुक्तल्लाद्ति भावः । इति किल | इति मलेत्यर्थ: | किलेल्यलीके । 
चस्तुतस्तु न तथेति भावः । एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयम् । अत एवोस्प्रेक्षा । अन्तरिक्षादा- 
काशात्तत्सकाशात्पाकशासनशरासनमिन्द्रधनुरन्तहिंतमपगतम् । अदृश्यतां गतमित्यर्थ:॥ 

रघुपतिचापघोषसमयो भवितेति किल 
व्युपरतमुझूर्ट घनघटाजनितं स्तनितम्-। 

श्वसितमरुद्धिरंस्य विजितः किरू शान्तिमगा- 
त्परिचितकेतकीकुटजनीपवनः पवन: ॥ ३२ ॥ 

रघुपतीति । रघुपतिचापघोषस्थ॒श्रीरामधनुष्टकारस्स समयः कालछो भविता 

१. 'कान्तिविजितमिव” इत्ति पाठः, २. “चापस्प' इत्ति पाठ:, ३, “अन्तरिश्षान्तरात? 
इति पाठः, ४. “भियाप्युपरत” इति पाठ:, ५. अन्न' इति पाठ:, 

| चु० रा० २९ 



२५४ चम्पूरामायणम् । 

सविष्यति । प्रद्यासन्न इत्यथः । भुवों लट् ! इति किल। एवं मेत्युट्रेक्षा । उद्धद- 
मुजम्मितं घनघटाजनितं मेघढन्द्समुद्धुतं स्तनितं गर्जितं व्युपरतं विनिद्ृत्तम् । प्रशा- 
न््तमभूदित्यथ; । तथास्य विरहिणः भ्रीरामंस्थ श्वसितमरुद्धिनिश्वासमारुतैः । अविच्छि- 
जतया ग्रवर्तमानैरिति शेषः । विजित: किल निर्जित इवेत्युट्प्रेक्षा । परिचितानि 
परिशीलितानि केतकीकुटजनीपवनानि केतकीनां कुटजानां गिरिमहिकानां नी 
पानां कदम्वानां च वनानि च येन स तथीक्तः । पवनो वायुश्र शान्तिमगादुपरतो- 
5भूत् । इत्तमुन्नेयम् ॥ 

तापोपशान्तिनटनास्कृतको कहर्षा 
वधोनटी गगनरञ्जतलात्रयाता । 

अस्भोदवाद्यमचिरेण शशाम सब 
निरवापिताश्व सहसेव तडिद्रदीपा: ॥ ३१३ ॥ 

तापेति । वर्षीः आइडेव नटी नर्तैकी । ख्ियां प्रावद स्लियां भूमि वर्षी: इत्यमरः। 
तापोपशानितिः संतापोपशमनमेव नटनं नाव्यं तस्माद्वेतो: । 'ताण्डवं नठन॑ नाव्यम? 

इत्यमर: । कृत उत्पादितो छोकानां जनानां ग्रेक्षकाणां च हर आनन्दो यया सा 
तथोक्ता सती । रज्यन्ते5स्मिन्नटा इति रक्ञो नाव्यस्थानम् । (रज्गौ तु स्थानरागी च* 
इति बैजयन्ती । तस्य तलूँ प्रदेश: | गगनमेव रह्नत्ं तस्मात्मयातापगता । अभूदिति 

दोष: । तथा सर्वेमशेषमम्भोद् एवं वा्य॑ वीणावेणुमसदज्ञादि । सर्वाण्यप्यम्भोद्वादा- 
नीलथेः । अचिरेण सहसा शझ्ाम शानिंत जगाम | तथा तडितो विद्युत एवं अदीपा 
दीपज्वालाश्व सहसा क्षित्रमेव निवापिताः । ग्रशान्ता इल्यर्थ:। एवं समखवस्तु- 

वर्ति सावयवरूपकम् । वस्तुतस्तु रूपकोपमयो: साधकवाधकप्रमाणाभावात्संदेहालं- 
 कारः | वसन्ततिलकादइत्तम् ॥ 

ऋमेण वाहिनीजातं सके भाविनी वानरवाहिनीपर्तिससहमान- 

मिव तनिमानमभजत ॥ 
ऋमेणेति । सकलमशेष॑ वाहिनीजातं नदीव्यूहः कर्तू । सवी अपि नय इल्यर्थः । 

भाविनीं भविष्यन्तीम् । “भविष्यति गम्यादयः” इति भविष्यदर्थ णिनिः । वानरवाहि- 
नीपार्ति कपिसेनानदीपूरणमसहमानमम्ृष्यमाणमिवेत्युट्रेक्षा । वाहिनीजातस्थ वाहि- 
न्यन्तरपूत्यो सहन॑ युक्तमेवेति भावः । क्रमेण दिनक्रमेण तनिमाने तनुत्वममजत । 

सेनानद्रोश्व वाहिनी” इति बेजयन्ती ॥ 
| «० म 

तथा दर्द्नापाये लल्लायामपि राजहंसनिःशड्डसंचारों भविष्यतीति 

सता किल भूस्यामापे समर्जान राजहसनिःशह्टसंचारः ॥। 

१4. तथा” इति नास्ति कचित्; तदा? इति पाठः, २. 'संभविष्यति” इति पाठ:. 
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- तथेति। तथा दुर्दिनानां मेघच्छन्द्विसानां रावणकृतान्तकदुष्टद्वसानां चापा- 

थेडपगमे सति । एकत्र शरदागमवशात् , अन्यत्र श्रीरामविक्रान्तिवशाचेति भावः । मेष 

च्छन्ने हि दुर्दिनम! इत्यमरः । लक्षायां रावणपुर्यामपि। सातड्ूसंचारयोग्यायामपीति 

भाव: । राजहंसयोश्रन्द्रसूययो: । तथा राजहंसानां श्रीरामाद्रिजश्रेष्ठानां कलहंसानों 

चेति गम्यते । नि:शइसंचारो निर्भयप्रद्तत्तिनिरातड्ूविहारश्च । राजा अभी नचूृपे 

चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो:', 'भाजुद्दैसः सहस्ांशुः” इति विश्वप्रकाशामरो । “राजहंसो 

नृपश्रेण्टे कादम्बकलईंसयो:” इल्वन्यन्न विश्वः । भविष्यतीति मत्ला । किल्त्युस्म्रे 

क्षा । भूम्यामपि राजइंसनिःशइसंचार: कलहंसनिरातडूविहारों राजश्रेष्ठनिराधार- 

जैन्नयात्रा च समजनि संजातः । जनेः कतेरि छह । 'दीपजन- इल्यादिना 

च्लेश्विणादेशः ॥ 

एव प्रोषितायामपि प्रोषितजनरोमषीसषि प्रादाष ॥ 

एचमिति । एवमुक्तप्रकारेण प्रोषितजनानां प्रवसितनराणाम् । विरहिणामिति 

यावत् | शेमुषीं ग्रज्ञां बैये मुष्णाति विकोपयतीति प्रोषितजनशेमुषीसुषि । 'झुष स्तेये? 

क्िप्। 'बुद्धि्मेनीषा विषणा घी: प्रश्ञा शेमुषी मतिः? इत्यमर: । प्राइषि वर्षतों प्रोषिता- 

यामपगतायाँं सतह्यामपि 0 

ततः कि तन्नाह-- 

काम क्षिप्तप्षत्कमिन्नह्द्यच्छिद्र॒प्रणाठीगल- 
न्मैत्रीसाररधो प्रतिअ्रवभरं निवोहुमप्यक्षमे । 

[५ चक सरि $ . , ९. ८ 

सुप्रीवे चिरसंस्थितां शमयितुं रागान्धर्ता ताइशीं 
किष्किन्धां द्रुतमाप कोपंकछुषो रामाज्ञया रक्ष्मणः ॥ ३४॥ 

कामेति । कामक्षिप्ता सनन््मथम्रयुक्ता ये एघत्का बाणा:। 'ध्ृषत्कबवाणविशिखा 
अजिह्मगखगाशुगा:” इत्यमरः । तैमिन्न॑ं विदारितं यद्भुदयं चित्तं वक्षश्व । हृदय जी- 
विते चित्ते वक्षस्राजीवभावयो:” इति शब्दारणवः । तस्य छिद्रं रन्ध्रमेव प्रणाली जरूू- 

निगेमनसा्ग: । प्रणाली पयसः पदव्याप्! इत्यमरः । तया गलब्निर्गच्छन्मैत्रीसारः 
सख्यस्थिरांशो यस्थ स तथोक्त: | अत एवं लघो निःसारे क्षुद्रे चाविच्छिन्न: । काम- 
केलिपरतत्भतया विस्म्ृतसख्यसंवन्ध इत्सयथः । मैन्री व्याख्याता । 'सारो बले 
स्थिरांशे च” इत्यमर: । अतश्व॒ अतिश्रवः सीतान्वेषणाह्वीकार: स एवं भरस्तमपि । 
किमुतान्यदिति भाव: । “अज्जीकारोष्म्युपगमत्नतिश्रवसमाघय:? इत्समरः: । निवोढु 
समर्थयितुमक्षमे 5शक्ते सुग्रनीवे चिरसंस्थितां चिरकालमारभ्य वर्तमानां ताइशीमनि- 

४ जे ८० चौच्यां रागेण स्लीसंसोगासक्तया यान्धताविवेकिता तां शमयितुं निर्वापयितुं झ्री- 

१. श्रतिश्षुतगिरम” इति पाढः. २, 'संश्रिताम” इति पाठ: 
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लम्पटतां निवैत्य । अस्तुतकार्ये प्रवतेयित॒मित्यरथ: । कोपकल॒षो  रोषाक्रान्तविक्षिप्तह- 
दयो लक्ष्मणो रामाज्ञया किष्किन्धां द्रुतमाप प्राप । शार्दूलविकीडितं दृत्तम् ॥ 

रे * विज्ञाप ३ ० 
ततः सोमित्रिरंतिरष्ठः प्रविष्ट इत्यज्ञदेन पतताउप्यनइुसंगरसं- 

गतपरिश्रमादजातजागरः सुग्रीवस्तदशनत्रौससंचलितसकलपुवंगबरू- 

किलकिलायितेन प्रबुद्ध सचिवयोः पृक्षप्रभावनांम्नोः प्रभावेन प्रकृति 

प्रपेदे ॥ है 

तत इति । ततः सौमिन्निलैक्ष्मणो5तिरुशेड्ल्यन्तरोषाविष्ट: सन् अविष्ट:ः कि- 
ष्किन्धां प्रद्मागत इत्यज्वदेन विज्ञापितोषपि । अनइ्संगरसंगतपरिश्रमाद्वतिरणसंग्राप्त- 

खेदाद्वेतो: । 'श्रमः खेदो5्ध्वरत्यादेःः इति लक्षणात्। अजातजागरो नुत्पन्नप्रवोध: सु- 

ग्रीवस्तस्थ रोषावेशवतो लक्ष्मणस्य दशनायज्लासः साध्वसं तेन संचलितानां संभ्रान्तानां 
सकलानां समंस्तानां प्रुवंगवलानां वानरसेनानां किलकिलंायितेन किलकिल्ध्वन्याचर- 

णेन हेतुना । किलेल्यनुकरणशब्दः । अबुद्धो वोध॑ ग्राप्त: सन् । प्लक्षः प्रभावश्वेति ना- 

मनी ययोस्तयोः सचिवयोग॑न्निणोः अभावेनोद्वेगनिवतंकवचनसामर्थ्यन ग्रकृति 

पूर्वावस्थां अपेदे आप । तथा च रामायणम--“सोअ्य॑ रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीये- 

वान । वानरान्वानरपते चक्षुषा प्रदहन्निव ॥ तस्य मूप्नी ग्रणाम्य त्ल॑ सपुत्र: सह वन्थु- 

मिः। गच्छ शीघ्र महाभाग रोषो ह्यस्य निवत्येताम् ॥? इति ॥ 

तैस्मिन्सुआवे राधवरोषस्य कारणं निरूपयति सति सै एवं मुख- 
रितहेरिन्मुखो5सूहक्मणस्य ज्याघोषः ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिसथा ग्रकृतिमापन्ने सुग्रीवे राघवस्थ श्राणप्रियसख्यस्थापि 

लक्ष्मणस्प श्रीरामस्प वा रोपस्तस्थ कारणं निरूपयति । न मे डुर्व्याहतं किंचिन्नापि 

मे दुरनुष्ठितम् । लक्ष्मणो राघवश्राता क्ुद्धः किमिति चिन्तये॥” इत्यादि रामायणोक्त- 

रीौल्ा पर्यालोचयति सतीत्यर्थः | मुखरितहरिन्मुखः अतिनाद्तिद्गिन्तरालो लक्ष्मणस्य 

ज्याघोषों ग्रुणध्वनिरभूत् । निजागसनज्ञापनाथ लक्ष्मणो घनुश्ड्वारं चकारेत्यथेः ॥ 

तत्रासनं द्रुतमपास्य पतिः कपीनां 

तत्रास नम्नवदनों घनचापघोषात् । 

१. “तत्र” इति पाठः, २, “अतीव रुष्ट:? इति पाठ:, ३. 'जातत्राससंकुलित? इति पाठः« 
४. कुल? इति पाठः- ५. 'ततः तस्मिनः इति पाठ:. ६. 'सथ एव! इति नास्ति 
क्चित्. ७. 'दिख्युख:? इति पाठः. ८, “लक्ष्मेणज्याघोषः? इति पाठ:, 
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संतोषमोक्षमिव भूरि भजन्भुजंगः 
झंतापनाशपिशुनात्तरुणा अधोषात् ॥ ३५७ ॥॥ 

ति | तन्न तस्मिन्समये कपीनां पतिः सुग्रीवो द्ुतं शीघ्रमासनं॑ सिंहासनसपास्थ 
ल्क्ला । आसनाइुत्यायेद्र्थ:ः । घनचापघोषान्महाकार्सुकध्वनेनेम्रवद्नो 5वनता- 

ननः सन् तत्रास विभाय । कथमिव । संतापनाशपिशुनाद्रीष्मादिजनितसंज्वरोप- 

शान्तिसूचकादिति विशेषणं चापघोषेडपि योज्यम् । तरुणाअ्रधोषानुंतनमेघ- 

गर्जिताद्धरि भूयिष्ठ यथा तथा संतोषसोक्षमानन्द्विघात॑ भजन्त्राप्रुवन्निति विशेषणं 

सुत्रीवेषपि योज्यम् । भुजंगः सपे इव। सर्प: धदाकुभुजगो भुजंग:” इत्यमरः । अन्न त- 

रुणाअ्रधोषस्य नीलकण्ठोल्लासकलात्तेषां च. 'नीलकण्ठो भुजंगभुक्! इत्यमिधानाऊुंज॑ग- 

भुक्लखाच भुजंगन्नासहेतुल्लमवगन्तव्यम् । उपमालंकारः । वसनन््ततिलऊकाइत्तम् ॥ 
ट्ट 

तैत्र प्रतिश्रुतकयेप्रोत्साहनाय क्रुपितेन आात्रा प्रेषित इति मारु- 
तिना धायेमाणघैयेः खुश्नीवः सोमित्रिं सान्त्वयितुं तारा प्रेषितवान् ॥ 

तत्रेति । तत्र विन्रासनसमये श्तिश्रुतं अतिज्ञा्ं यत्कार्य सीताम्वेषणरूपकृरतत्य 
तस्त्र । 'अद्जीकृतमाश्॒तं प्रतिज्ञातमः इत्ममरः । ग्रोत्साहनाय अचतेनार्थम् । कुपितेन 
बिलम्बाडुष्टेन भ्रान्रा रामेगेष लक्ष्मणः अषित: प्रहितः । इत्युक्वेति शेष: । मारुतिना 
हनूमता धार्यमा्ं धारणविषयीक्रियमाणं घैये यस्थ तथोक्त: । मारुतिवचनात्युन- 
लैब्धधैर्य: सन्नित्यथः । सुग्रीवः सौमित्रिं सान््लयितुं सामवचनैरुपछालयितुम् । 'साम 
सान््लमुभे समे” इत्यमरः । तारां निजवधूं श्रेषितवान । श्रथर्म खस्येव दर्शने पुनः - 
कोपोद्टोधो भविष्यति, स्रीदर्शने तु नैवमिति मल्ा ता ग्रहितवानित्यर्थ: | तथा रा- 
मायणम---लहृ॒शैनविसुक्तात्मा न सम कोप॑ करिष्यति । न हि ज्लीषु महात्मानः क्चि- 
त्कुवैन्ति दारुणम् ॥” इत्यादि ॥ 

द्राग्वारुणी भजननिहुतराजतेजों 
निष्क्रान्ततारमुपशान्ततमोविकारम् | 

_पूबोशया विशति सत्पथभाजि मित्रे 
सर्य निशान्तसममस्य निशान्तमासीतू ॥ ३६ ॥। 

. द्वागिति | द्वागकसा वारुणीसजनेन सुरासेवनेन निहुतसाच्छादितं राक्ञः अभो 
सुग्रीवस्य तेज: अ्तापो यस्थ तत्तथोक्तम्, अन्यत्र वारुणीमजनेन प्रतीचीसंगत्या 
निइुतमन्तहिंतं राजतेजश्वन्द्रप्रकाशो यस्मिस्तत् । 'सुरा प्रत्यक्च वारुणी' इत्यमरः । 

व. 'पोषम्? इति पाठ. २. संतोष” इति पाठ:. ३. 'ततः? इत्ति पाठ:- ४, 'कार्यस्य 
इति पाठ: ५. “अणयकुपितेन” इति पाठ:.. ६. 'प्रेषित एप इति?” इति पाठः. 
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“राजा अभी द्पे चन्द्रे” इति विश्वप्रकाशः । निष्कान्ता निर्गता तारा सुग्रीवपत्नी यस्मा- 
त्तत्तथोक्तम् , अन्यत्रापगतनक्षत्रम् । उपशान्तो निदृत्तस्तमोविकारों मोहविक्रिया, अ- 
न्यत्रान्धकारव्यात्तिय॑स्मिसत्तथोक्तम् । अस्य सुग्रीवस्य निशान्त॑ शहं कर्ठ । “नि- 
शान्तं ग्रहशान्तयो:” इति विश्वः । सत्पथभाजि सन्मार्गवर्तिन््याकाशमार्गसंचारिणि 
च मित्रे सुहृदि लक्ष्मणे । “अर्के मित्र सुहृदि मिन्रोडर्क:” इति विश्वः । पूर्वाशया पूर्वप्र- 
तिज्ञार्थकाइया हेतुना पूर्वदिशा च विशति प्रविशति सति। सत्य यथार्थमूं । अत 

एवोस्म्रेक्षा । निशाया रजन्या अन्तो5्वसानं तत्समं तत्तुल्यम् । प्रभातकल्पमित्यर्थ: । 
आसीत् । कलिट्िविशेषणेयमुपमा ॥ 

सा तु रामा रामानुजमासाद्य चेनेमवोचत ॥ 

सेति 4 सा तु सैव रामा सुन्द्री । 'सुन्दरी रमणी रामा? इत्यमरः । “यत्राकृति- 
सत्र गुणा:ः इति न्यायात्रिजग्ुणसंपदा लक्ष्मणग्नसादनपाटवातिशययोतनार्थ रामे- 

त्युक्तमित्यवगन्तव्यम् । रामाजुजं लक्ष्मणम् । रामवद्गुणआहिलप्रकटनार्थमित्थ॑ नि- 

देश: । आसाथ आप्य । एन रामानुजं प्रत्यवोचतोक्तवती च ॥ 

तत्पकारमेवाह--- 

प्राचीन व्यसन सुरेन्द्रतनयाज्ञात बने आाम्यतः 
सुग्नीवस्य निराकृतं खररिपोबोणेन सारूच्छिदा । 

अद्यास्य व्यसन तु पश्चविशिखादासीदुपन्द्रासजा- 
 ल्सौमित्रे तद॒पि प्रशान्तमभवज्ज्याघोषमात्रेण ते ॥ ३७ 0 

प्राचीनमिति | सुरेन्द्रतनयाद्वालिनो जातसमुत्पन्नम् । अतएव वने5५रण्ये भ्राम्यतः 
संचरतः । (वा अंश- इत्यादिना इयन्प्रत्ययः । सुग्रीवस्य प्राचीन पुरातनं व्यसन 

विपत्। व्यसन विपदि अंशे दोषे कामजकोपजे” इत्यमरः । खररिपोः खरासुरान्तकस्य 
श्रीरामस्य संवन्धिना सालच्छिदा सप्तसालविदारिणा वाणेन निराकझृतं॑ निरस्तम् । वा- 

लिन॑ निहत्य तह््यसनं निराकृतमिद्यर्थ: । अद्येदानीं तु। इन्द्रमुपगत उपेन्द्र इन्द्रानुजो 

विष्णुस्तस्थात्मजात्तनयात, । प्रयुन्नर्पेणावतीर्णल्ादिति भाव: । पञ्म अरविन्दादयो विशिखा 
वाणा यस्य तस्मान्मन्मथात् । महावीरादिति भाव: । अन्यत्पूर्व॑विलक्षणं व्यसनम् । 

ख्रीव्यसनमिद्यर्थ: । आसीत । है सौमित्रे, तक्वसनमपि ज्याघोषमात्रेण ग्रुणध्वनिमात्रेण 

ग्रशान्तं निद्ृतत्तममवत् । इन्द्रपुत्नकूतव्यसनं त्वद्धात्रा निरस्तम् । इन्द्रानुजपुत्रकतव्य- 

सन॑ तु त्वया निरस्तमिति ऋरमो5यं युक्त इति भावः | भवदीयचापघोषश्रवणोत्तरक्षण 
शव निशृत्तकामतन्त्रः स॒ग्रीवो युष्मत्कार्यनिवीहपरतन्त्रतया वर्तते । अतस्त्वया महाराज- 

१. चिंचमबोचत्” इति पाठ:. 
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पुत्नेण न कोपितव्यमिति फलिताथः । अत्र श्रीरामस्प शरेण व्यसननिरासक्लमस्थ 
तु चापघोषमात्रेणैवेति व्यतिरिको व्यज्यते । शादूलविक्रीडितं इत्तम् ॥ 

तद्नन्तरं तारासान्त्ववचनप्रशान्तकोपेन सोमित्रिणा साक॑ तपंनतनयः 
सविनयमाश्रि्य दाशरथि प्राबजलिव्येजिज्ञपत् ॥ 

तदन॑न्तरमिति । तदनन्तरं ताराया: सान्ख्वचनेनोक्तरूपसामवाक्येन हेतुना 

प्रशान्तकोपेन निद्वत्तरोषेण सौमिन्निणा साक॑ लक्ष्मणेन सह तपनतनयः सुग्रीवः सवि- 
नय॑ भयभक्तिप्रयुक्तविनयसहितं यथा तथा । दाशरथि श्रीराममाश्रिद्माधिगम्य प्राज्ष- 
लि; कृताञलिः सन् । व्यजिज्ञपद्दिज्ञापपामास ॥ 

देव, कपिवलूमेखिलकुछाचछनिरूयसनिरूतनयेनाहूत॑ पुरुह्ुत इच 
छोंमजापहारिण 3 ५ ० ० है:४ कप 

पुठोमजापहारिणमनुह्ादं रावण रणे निहनिष्यसीति ॥ 

देवेति । हे देव खामिन् श्रीराम, अखिलकुलाचलनिलयं महेन्द्रायशेषकुलूपर्व॑त- 
निकेतनं कपिचलमनिलतनयेन हनूमताहूतम् । अतः पुलोमजां शचीमपहरतीति पुलो- 
मजापहारिणम् । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी” इत्यमरः । अनुह्वादं नाम दानवं पुरुदह्ठत 

इन्द्र इवेत्युपमा । रावणम् । सीतापहारिणमिति शेष: । रणे निहनिष्यसि विनाशयि- 
घ्यसीति व्यजिज्ञपदिति संबन्धः । अन्नेन्द्रेणेप्सितां पौलोमीं तत्पितुः पुलोमनाम्नोधचु- 
मद्याजुछादो जहार । इन्द्रस्वनुमन्तारं पुलोमानमपहतारमनुहादं च निहत्य ततस्तां 
अद्यानीतवानिति पौराणिकी कथान्नाजुसंघेया 0 

ततड ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरम् ॥ 

ककुमि कुलिशपाणेमेंथिलीं तां विचेतुं 

विनतमथ दिशायां मारुतिं प्रेतमतुः । 
चरुणदि्शि सुषेणं यक्षराजाश्वितायां 

हरितिं शतबल्िं च प्राहिणोद्वानरेन्द्रः ॥ ३८ ॥ 
ककुभीति । वानरेन्द्रः सुप्रीवस्तामपहतां मैथिली सीतां विचेतुमन्वेष्ठं कुलिश- 

पाणेरिन्द्रय ककुमि केन सूर्यण कुश्नाति योतयतीति ककुपू तस्थाम् । ग्राच्यामित्यर्थ: । 
विनतं विनताख्यं वानरसेनाधिपतिम् । अथेति वाक्यारम्मे, अनन्तरं वा। प्रेतभतुये- 
मसस्य दिशायाम् । दक्षिणस्थां दिशीत्यर्थ:। आपं॑ चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा? 

१. 'सान्त्वनप्रशान्त” इति पाठ:. २. “अखिलमखिल” इति पाठ:- ३. 'हारिण 
वालामिधानम? इति पाठः, ४. 'हनिष्यतीति” इति पाठ:. 



२६० : चस्पूरामायणस् । . 

इति वचनाह्मप् । मारुतिं हनूमन्त॑ च । अन्न युवराजस्थाइृदस्थ प्राधान्येडपि कार्येसा- 
धकल्लान्मारुतिग्रहणमिति मन्तव्यम् । तथा वरुणस्थ दिशि प्रतीच्याँ सुषेणं. स्वस्य 
खशुरम्। तथा व रामायणम--अथ अस्थाप्य च हरीन्सग्रीवो दक्षिणां दिशम्। अब्- 
वीन्मेघसंकाश सुषेणं नाम वानरम् ॥ तारायाः: पितरं राजा श्व॒शुरं॑ भीमविक्रमम् ॥! 

इति । तथा यक्षराजाब्षितायां: कुवेराधिष्टितायां हरिति । उत्तरस्यां दिशीद्य्थ: । शन- 
तवालि शतवलितामानं वानरनांयक च ग्राहिणोओेषयासमास । मालिनीदत्तम् ॥ 

तदनु दिलनेषु केषुचिंद्वतेषु मासातिपातनासहो नियतसुद्भ्रदुण्डः खु- 
औव इति सत्वरसितराद्गन्तरप्रेषितेषु प्रतिनिद्वत्तेषु छुवड्डंबलेषु पितृपति- 
हरिति प्रेषिता मारुतिजाम्बवदह्नदनलनीलप्रभतयो5प्यलव्यधसीतोपल- 

धंयरतनयनाशकुपितकेण्ड्शापनिःशेषितचराचरमंपरिचित चा र॒प्रान्तरं 
कान्तारं क्रॉन्ला कान््तारे कर््मिश्विदसुरभेक॑ निरीक्ष्य रक्ष/पतिरिति 
बद्धा युद्धसंनद्धा. बसवः | | 

तदन्विति | तदनु वानरत्रेषणानन्तरं केघुचिद्दिनिष् गतेध्वतिकरान्तेश्ु सत्सु । मा- 
सातिपातनस्थ मासातिक्रमणस्थासहो 5सहिष्णु: । प्रेषणसमये रामायणश्तीक:---ऊर्ष्वे 
मासान्न वस्तव्यं वसनन््वध्यो भवेन्मम” इत्येकमासमात्रस्यावधेः कृतल्लादिति भाव: । 
पचाद्रच् । कुतः । नियतं निश्चितमुद्ग्रदण्डश्वण्डशासनः । दण्डोडन्नी शासने 
राज्ञ: इति चैजयन्ती । स॒ुम्मीव इति मत्चा । इतरदिगन्तरभ्रेषित्तेषु दक्षिणद्ग्व्यति--: 
रिक्तदिक्त्रयग्रहितेष्ठ॒ प्ुवन्नवलेषु विनतग्रमुखवानरसैन्येपु सलरं तूर्ण प्रतिनिश्त्तेष्व- 
नधिगतसीताइत्तान्ततया ग्रतद्यागतेवु सत्सु पितृपतिहरिति दक्षिणस्थां दिशि प्रेषिता 
मारुतिजाम्ववद्ह्नदूनलनीलाः प्रभ्ृतिर्यपां ते तथोक्ताः । पश्रश्वतिग्रहणाद्रजगरवाक्षग- 
वयादयो5पि गह्मन्ते | तेंडपि वानरोत्तमा अलूब्धसीतोपलरूब्धयोडपग्राप्तमैथिछीलाभाः 
सन््तः । तनयनाशेन निजपुत्रनिधनेन कुपितस्थ कुद्धस्थ कप्डुनाश्नो महर्षें: शापेन 
निःशेषिता विध्वंसिताश्वराचरा जह्नमस्थावरा म्रगपक्षित्क्षयुल्मादयो यस्मिस्तत्तथो- 
क्तम् । तथा च रामायणम्--कण्डुनीम महाभाग: सतद्यवादी तपोधनः । महर्षि: पर- 
मामर्पी नियमैदुष्प्रधर्पणः ॥ तस्य तस्मिन्चने पुत्रो वालको द्शवार्षिकः । प्रणशे जीवि- 
तान्ताय कुद्धस्तत्र महाम्म॒नि: ॥ तेन घम्मोत्मना शर्प्त कत्ल तत्र महद्वनम् । अशरण्यं. 
दुराधप स्गपक्षिविवजितम ॥” इति । परिचितचारं ग्रवृत्तप्राणिसंचारं तच्च तत्प्रान्तरं 
निकटअदेशश्॒ तन्न, विद्यते यस्मिस्त्तथोक्तम् । अलन्तदुगेममित्यर्थ: । 'आन्तरं 
दूरझत्यो5ध्वा” इत्यमरः । तत्कान्तारं विपिन॑ क्रान्वातिकम्य कर्स्मिश्वित्कान्तारे कुन्न- 
चिद्रण्य एकमसुरं निरीक्ष्य रक्षःपती रावण इति बुद्धा ज्ञाला युद्धसंनद्धा: समरस- 
नाहवन्तो वमूवुः ॥ 

१. 'इतरेघ” इति पाठ:. २. “निद्त्तेषुः इति पाठः, ३, 'कण्व” इति पाठ:. ४. 'अप- 
रचितचारग्रान्तारम्” इति पाठ:, ५. तीरत्वा? इति पाठः, ६. धुद्धया युद्धाय सं- 
नद्धा: इत्ति पाठ ह 
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- निशिचरपतिरित्यवेत्य रोषा- -.. - 
दशनिनिपातनिभेन ताडनेन | ह 

अखुरहितममुं प्रह्त्य देत्य॑ 
सुरहितमेव चकार वालिसूनुः ॥ ३९ ॥ 

निशिचरेति । वालिसूनुरइदो निशिचरपती रावण इत्यवेत्य शाला । तमिति 

शेष: । रोषात्सीतापहरणरूपाकृत्यकरणजनितकोपाद्धेतोरशनिनिपातनिभेन दंम्भोलिप्र- , 

हारसद्शेन ताडनेन मुध्धितेन । अस॒रेभ्यो हितमसुरहितम् । “चतुर्थी तद््थ- इत्या- 

दिना समासः । सुराणामहितं चामुं दैत्यं प्रहय निगह्य सुरहितमेव चकारेति विरोध: । 

स चासुरहितमचेतनं भ्रहत्य सुराणां हित॑ खुखं चकारेति परिहराच्छेषानुप्राणितो 

विरोधाभासो5रूंकार: । आभासले विरोधस्स विरोधाभास इष्यते'” इति लक्षणात्। 

पुष्पिताग्राइत्तम ॥ ० 8 

ततस्तारेयवचनात्तत इतों विचित्य निकटगिरिसानुशया: सानुशया; 

सलिलाशया जलरूचरपतजह्ञपतनोत्पतनानुमीयमानपल्वलछोपशर्य किसपि 
पु २ ८822 

कैंह रमबगाह्मय कंचन काश्चनमर्य मयमायानिर्मितं विहिततपो्ज्ञायें 

सराज्नाये हेसाये द्वुहिणेन वितीर्ण मेरुसावर्णिदुहित्रा स्वयंप्रभया 
कृतावन वर्नाइशसमावशन ।| ; 

तत' इति । ततस्तदनन्तरं ताराया अप्द्यं तारेयो5ज्ञदः । च्रीभ्यो. ढक । तत्व 
-वचनान्नियोगवाक्याद्धेतोी: । तत इतस्त्र तन्न विचित्यान्विष्य निकटगिरिसानुषु स- 
मीपस्थगिरिग्रस्थेष्ठु शेरत इतति तथोक्ताः सानुशया | गहनसंचारजनितश्रमातिरेका- 

'त्तत्र तन्न संविशन्तीत्यरथ: । अधिकरणे शेते:” इत्यच्यत्ययः । अत एवं सानुशया: 

ससंतापाः । 'भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुवन्धयो: इति विश्वः । बानराः सलिले- 

ष्वाशया वाञ्छया । पिपासयेत्यथ: । जलूचरपतज्ञानां हंसकारंण्डवादिजलवरतिप- 

क्षिविशेषाणां पतनोत्पतनैः प्रडीनोड्डीनगतिविशेषैरनुमीयमानमशभ्यूह्ममानं यत्पत्वर्॑ 
सरखसस्योपशयमाश्रयम् । अन्तःस्थकासारमिद्य्थ किमपि किचित्कुहरं भूवि- 
वरगरभमवगाह्म अविश्य । कंचन कसपि काश्चनसय्यं हिरण्मयं मयस्थासुरशिल्पिनो 
मायया विचितन्नशत्तया निर्मितं रचितम्। तथा- विहिततपोभज़ये कृततपोविध्नाये । 
तस्मिन्रेव बने पूवे हेमया मयतपोभइस्थ विहितल्वादिति भावः । हेमायै हेमाख्यायै- 
सुराइनायै अप्सरसे द्वुहिणेन नृत्तगीतसंतोषितेन विधान्रा वितीर्ण दत्त ख्ंप्रभंया 
तदाख्यया मेरुसावर्गिदुद्दित्रा पुत्रिकया कृतावनं विहितरक्षणं वनोद्देशं वनप्रदेशमवि- 

क ये इति पाठ: ये वतन जा यम जप १. 'अवेक्ष्य इति पाठ:. २. पुत्र: इति पाठः, ३. 'उपशल्यम्? इति पाठ:, 
४. 'विलकुहरम्' इति पाठः, ५. 'पिहिताशानभोभाग विहित? इति पाठ: 



२६२ चस्पूरामायणम् । 

शन्प्रविध्वन्तः । हेमायाः प्रियसखीलान्मेरसावर्णिदुहित्रे सा वन दत्तवतीद्यनुसंघे- 
यम् । उक्त च रामायगे---दुह्ता मेरुसावणरहं तस्याः खर्यग्रमा । इदं रक्षामि सवने 
हेमाया वानरोत्तमाः ॥ सस प्रियसखी हेमा ठृत्तमीतविश्ञारदा । तया दत्तवरा चार्मि 
रक्षामि भवनोत्तमम् ॥' इति ॥ 

ततः ऋकृतातिथ्याया: स्वयंप्रभायाः प्रभावे बिलादुत्तीणानां समया- 

तिपातादापतिष्यति सुभीचद॒ण्ड झते विक्ृृतिमुपेत्य संगतमनोगदेनाज्- 
देन पवरनतनयवचनप्रेद्ययप्रद्यानीतप्रकृतिना सह प्रायोपवेशमुपेयुषां छुवे- 
गपुंगवानां परिदेवनकथाप्रैंसड्ले जदायुषो निधन निशम्य विन्ध्यरन्धा- 
द्विहितसंपातः संपातिनीम शृध्रस्तानेवमवादीतू ॥ 

तत इति | ततः प्रवेशानन्तरं कृतातिथ्यायाः | अतिथिसत्कोरेणोषचरितवत्या 
इब्यर्थ: । खर्यप्रभायाः प्रभावेन सामर्थ्यन विलादुत्तीणीनां निगतानां समयातिपाता- 
दवधिकालातिक्रमणाद्धेतीः । दण्ब्यन्ते निगह्मन्तेडनेनेति दण्ड: शिक्षा । सम्मीवस्य 
क्॒तुं: दुण्ड आपतिष्यति । कालातिक्रमणेनास्मांश्वण्डशासल: सुग्नीवो दण्डयिष्यती- 
व्यर्थ: । इंति मत्ना विकृतिं विकारम् । प्रकृतिविकल्यमिति यावत् | उपेत्य संगतमनों- 
गदेन संजातमनोव्याधिना । 'रोगव्याधिगदामया:? इद्यमरः । अथ पचनतनयस्थ 
हनूमतो वचन तत्कालोचित॒वाक्य तत्रत्ययेन तद्विश्वासेन अतद्यानीता पुनः समा- 
हिता अक्वतिः पूर्वांवस्था येन स तथोक्तेनाइदेन सह प्रायोपवेशों नाम दक्षिणाग्रेघु 

दर्भेषु-स्थण्डिले मरणारथ सेकल्प्योपवेशनम् । प्रायो भूम्न्यन्तंगमने! इत्सममरः । तमुपे- 
युपां आप्तवताम् । उपेयिवाननाशासश्र” इति क्कस॒प्रद्ययान्तो निपातः । उद्मसुम्ीव- 

दण्डापेक्षया मरणभेव परमिति सुमूषेतामिल्यर्थ: | उत्ते च रामायणे-- सउपस्वृश्योद- 
क॑ विन्ध्ये आशझ्युखाः समुपाविशन । दक्षिणाग्रेषु दर्भेपु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥ 

मुमूषवी हरिभ्रेष्ठा एततक्षममित: सम ह ४ इति । प्लवंगपुंगचानां जाम्वव॒दादिवानर- 
श्रेष्ठानां परिदेवनकथाप्रसक्मे 'रामस्य वनवासं च क्षय दशरथस्य च । जनस्थानवर्घं 
चैच वर्ध चेव जटायुघः ॥? इत्यादि विलापगोष्ठीप्रस्तावे जदायुषो निधर्न मरणं नि- 
शम्य श्रुत्वा विन्ध्यरन्ध्राद्िन्ध्यपंवतकन्धराद्विहितसंपातः कृतनिरगमः । तत्परामर्शाये 

विनिष्कान्त इसथेः । संपातिनामा गशत्रों जययुश्राता तान्वानरान् । एवं चक्ष्यमाण- 
अकारेणावादीदवोचत् । तथा च रामायणम---'संपातिनोम नाम्ना तु चिरेजीवी विहं- 

गमः । आता जठायुपः श्रीमान्प्रस्यात्तवछूपीरुषः ॥ कन्द्रादमिनिष्कम्य स विन्ध्यस् 
महागिरे: । उपविष्यन्हरीन्दद्रा हशात्मा गरिरमब्रवीत् ॥” इति ॥ 

१, 'पातेन पतिष्यति” इति पाठ:, ९. 'श्रद्ययानीत! इत्ति पाठ:. ३. असद्वैन! इति 
पाठ, ४. इप्नराज: इति पाठ:, 



४ 

किपफ्किन्धाकाण्डम् । २६३ 

तदेवाह--- 

के यूयमंक्षतबर्लेडप्यभिधाय पाप 
वत्से जदायधि सम अ्वसी दृहन्त३ । 

तस्मात्परा किरणदाहितपक्षयुग्म 

तिग्मांशुसष्णवबचसा शिशिरीकुरुध्वे ॥| ४० ॥ 

क इति | अक्षतवलेउप्रतिहृतपराक्रमेडपि वत्सेडनुजे जठायुषि पाप॑ निधनमसि- 

धायोकक्त्वा मम श्रवसी कणा । “कर्णशब्दग्हीं श्रोन्न श्रुतिः री श्रवर्ण श्रवः? इत्य- 

रः । दहन्तो भस्मीकुर्वन्तः यूथ के कस्मात् भ्रवों दहनाद्वेतोः । पुरा पूवैम् । सूर्यमण्डर्ल 

अत्युद्रामनकाल इत्यथ: । किरणैर्निंजगभस्तिमिदीहितं दग्धं पक्षयुग्सं गरुगुगर्ल येन 
तम् । तिग्मांश'चण्डभालुम्। उष्णवचसा । ततोः्प्यतितीक्ष्णबचनेनेत्यथेः । शिक्षिरी- 
कुरुध्वे शिशिरीकुरुथ । पक्षदहनजनितदुःखादप्यतिरिच्यते थयुष्मद्बचनजनितदुःख- 

मिति भाव: । संपातेः सूयकिरणदग्धपक्षतया विन्ध्यपतनादिकथा श्रीरामायणेनुसं- 
घेया। अथ तिग्मांशोः शिकश्षिरीकरणासंबन्धेजपि तत्संवन्धाभिधानादतिशयोक्ति- 

भेदः । वसन््ततिलका 0 

ततस्तेः प्रेस्तावितप्रवृत्ति; संपातिः प्रोषितायुषे जदायुषे निवापाञ्ञल्ि 
निर्बेत्ल प्रा कदाचिदामिषान्वेषणाय प्रेषितिन सुपाश्चेनाम्ना ससाम्नात्तं 
हेन्द्रमहीध्रन्ध्रविनिगेतदृशवद्ननीयमानजानकी परिदेवन॑ जानान; 

सूक्ष्मचश्ठुः पुनरेवमवोचत् ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं तैवानरैः प्रस्तावितप्रवृत्तिरादिमारधभ्य कथितबत्ता- 

न््तः । वातो अवृत्तिकेत्तान्त” इल्यमरः । संपातिः ्रोषितायुषे ग्बताय जठायुणे नि- 
वापाञ्जलि तपंणाज्नलि निवेस । छत्वेद्यथं: । “निवापः पितृतपणम” इत्यमरः । पुरा पूर्व 
कदाचित्कस्मिश्वित्तमय आमिषान्वेषणाय क्रव्यविचयनाय । आहारानयनार्थसि- 
बर्थ: । प्रेषितेन प्रहितिन सुपाशनाम्रा निजसुतेन खतनयेन समाम्नात॑ कथित महेन्द्र- 
महीध्रस्प महेन्द्राद्यकुलपरवतस्यथ । महीध्रशव्दो व्याख्यात आरण्यकाण्डे “महीध्रकरपं 
गृध्रराजमः इब्यन्न । रन्ध्राद्विलाद्विनिगेतेन दशवदनेन रावणेन नीयमानाया अपहिय- 
साणाया जानक्याः परिदेवनं विलाप॑ जानानो<्ववुध्यमानः । मनस्थनुसंदधान 
इत्यथः । 'ज्ञा अववोधने' इत्यस्माच्छानचू । सूक्ष्मचक्षः सूक्ष्मदृष्टिः । पूर्वोत्तराचुसंधान- 
कुशल इत्यथथ: । संपातिः पुनरप्येवमवोचत् ॥ 

3. अक्षयब््ः इंति पाठः, २. “पस्थापितह्त्तान्तः “अस्तावितवृत्तान्तः इति पाझी 
३. प्रेपितिन निजसुतेन” इत्ति पाठ 



२६४ चस्पूरामायणम् | 

तदेवाह--- 

अल कातर्येण । छक्भासिधानां यातुधानरांजधानीमधिवसाति सीता 
दशवदननीता तत्र गच्छन्तु भवन्तः ॥ 

अलछूमिति । कातर्येण सयविहुल्त्वेनालमू । कातये न क्तव्यमिद्यर्थ: | 'अलं 
भूपणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्” इत्यमरः । कुतः । द्वदननीता रावणापहता 
सीता लडझ़ाभिधानां यातुधानराजधानीं राक्षसनगरीमधघिवसल्मधितिष्ठति । तन्नासत 
इलर्थ: । 'डपान्वध्याइवस:” इति कर्मेंखम् । ततसतन्न ।लक्षां प्रतील्यर्थ:। भवन्तो गच्छन्तु। 
शेप अ्रथम:? इति अथमः ॥ 

किच॥ 
तस्मिन्नर्थ प्रद्ययान्तरं वियत इद्याह--कि चेति ॥ 
तदेव विश्वणोति--- 

दिवाकरफ्ोषभवां ममार्ति 

निशाकरों नाम मुनिरनिरस्थन् । 
जगाद वः कार्यमहायघैयोः 

क्षणेन तां द्रद््यथ रामपत्नीम् ॥ ४१ ॥ 
दिवाकरेति । दिवाकरेण सूर्येण यः प्लोषः पक्षदाहस्तस्माहृवतीति तथोक्तां 

मदारति मत्पीडाम् । संतापमिति यावत् । निशाकरों नाम निशाकर इति नातम्ना प्रसिद्ध: । 
चन्द्रश्न प्रतीयते। मुनिरतीतानागतदर्शी निरस्यन। यदा सीतान्वेषणार्थ वानरा आगच्छे- 
युस्तदा तब पक्षद्वयं पुनः अरूढ भवेदिद्यादिवचनग्रल्यैनिराकुर्वनू । दिवाकरक्ृत- 

संतापस्पथ निशाकरनिव्तन युक्तमेवेति भावः । है अहार्यबैयों अपरिहार्यबैयेसं- 
पन्ना वानरा: । अतो बैयद्यागो युष्मार्क न थुक्त इति भाव: । वो युध्माक॑ काये ज- 

गादोबाच । तथा च रामायणम---एष्यन्ति प्रेषितासत्र रामदूताः प्लुवंगमा: । आख्ये- 

था राममहिपी खया तेभ्यो विहंगम ॥! इति । तत्तस्मात्कारणाद्रामपत्नीं सीतां क्षणे- 

नाल्पकालेन द्रक्ष्यथ प्रेक्ष्य्थ । सद्यवचसो सुनेवेचन नानूतं भ्विष्यतीति भाव: । उ- 
पेन्धवज्ञा श्रत्तम् ॥ 

इति ब्रुवाण कृतसोहद॑ ते 
संपातिमाप्ृच्छय परापरज्षम । 

प्रवृद्धहपो: प्रथितप्रभावाः 
प्रतस्थिरे वानरयूथताथाः ॥ ४२ ॥ 

इतीति । इल्लनेन प्रकारेण ब्रुवाणं कथयन्तं कृतसीहदं विरचितसख्य परापरज्ञम्। 

१, 'राजपलत्नीम” इति पाठ:, २. 'परावरज्ञम” इति पाठ:, 



_ किष्किन्धाकाण्डम् । . शहद 

पूर्वात्तपयोलोचनचतुरमित्यथैः । त॑ प्रसिद्ध संपातिमाएव्छथ चय॑ साधयाम 

इति एष्ठा अथितप्रभावा: अख्यातवलूपौरुषा वानरयूथनाथा अड्जदादिवानरश्रेष्ठाः 

 अबृद्धहषों जानकीबृत्तान्तश्रवणलाभादमन्दानन्द्भरिता: सनन््तः अतस्थिरें अस्थिताः । 

“समवग्रविभ्यः स्थः? इत्मात्मनेपदम् । इत्तमुपजातिः ॥ ४ 

पैयोप्तप्रसदमुपेयुषां कपीनां 
पेन्थानं दशमुखसागेसागेणाय । 

पाथेयीकृतकपिराजशासनातां 

पाथोधिनेयनपथातिथिवेसूव ॥॥ ४३ ॥। 
पर्याप्तेति । पर्याप्त: परिपूर्ण: प्रमदो हर्षो यस्मात्तम् । परिपूर्णानन्दकरमिल्मर्थ: । 

“्रमदसंमदौ हर्ष” इति निपातनात्साधु: | पन्थानं संपातिकथितमार्गसुपेयुषां प्राप्तव- 
ताम् । लब्धग्रवृत्ततया संतुशन्तःकरणानामितल्यथेः । तथा दशमुखसार्गमार्गणाय रा- 
वणपदव्यन्वेषणाथ पाथेयीकृतं संवलीकृतं कपिराजशासनं छग्मीवाज्ञा चैस्तेषाम् । ती- 
दकषणवण्डोध्यं सुत्रीव इति तदाज्ञाजीवनेन रावणगल्यन्वेषिणामित्यथ: । “पाथेय॑ संवर्ल 
मतम्! इति यादवः । कपीनां वानराणां पाथोधिः समुद्र: नयनपथातिथियनेत्रमार्गगो- 
चरो वभूव । अन्न कपिराजशासने पाथेयत्ररूपणाद्पकाल्ूुंकार: । गहर्षिणीइत्तम् 0 

सुन्नासपुत्रारिशिलीमुखातां ' 
स्वृत्वा गणस्तत्र वलढीमुखानाम् । 

. अपामपांरस्थ निधेश्व पैश्वा- 
द्वाड्बुखों वक्तुमवाब्युखोडभूत् ॥ ४४ 0 

सुत्नामेति-। वलीमुखानां गणो वानरयूथः सुन्नामपुत्रारेवालिमथनस्प श्रीरामस्त 
. शिलीमुखानां बाणानाम्। अमोघानामिति भावः | अपारस्थ दुस्तरस्थापां निधेः समुद्रस्य 
च स्प॒ल्वा । अमोधाञ्छीरामवाणान्दुस्तरं वारिधि च मनस्थनुसंधायेत्यर्थ: । उसय- 
जापि अधीगर्थदयेशां कमेणि? इति षष्टी । सा च शेषाधिकाराच्छेषलत्नविवक्षाया- 
मेष । कमल्विवक्षायां तु द्वितीया भवतीति चेद्तिव्यम् । पश्चात्स्मरणानन्तरम् । अबा- 
झुखो $वनतवद्नः सन् । वक्तुमाशर्य॑ कथयितुम् ।न विद्यन्ते वाचो मुखेशु यस्य सो 5वा- 
झ्युखो3भून्मूको$भूत् । श्रीरामवाणानाममोघर्ल॑ पाथोनिधेडेस्तरलल॑ चाहुसंघाय किमत्र 
कर्तेव्यमस्मामिरिति कर्तव्यतामौव्येन निरुत्तरोइभूदिल्यर्थ: । इत्तमुपजातिः ॥ 

तदनु वानरसेनामेनासवायेसाणकातयासित्थमेंबद्दक्नदः ॥ 32345 कली पक मै पक अयकल 220आम दमक 5 कक 25 कप री] 

१. 'पर्याप्तम! इति पाठ, २. “पान्थानाम? इति पाठः, ३. 'पश्यन” इति पाठः« 
४. अकथयत्” इति पाठ:, 

च० रा० २३ 
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तदन्विति । तदलु तदनन्तरमवायसाणसपरिहायसाणं कातये भयविश्नान्त् थ- 

स्यास्तामेनां वानरसेनां श्रति । अद्गद इत्थं वक्ष्यमाणरीद्यावददवोचत् ॥ 

तत्यकारमेवाह-- 

किमिति भजथ मोन वानरा सानहीनाः 
सगररचितर्कुल्योछट्टने कुण्ठिताशा: । 

अकलशभवल्ेश्य॑ दुःशर्मं वाडवायै- 
रनवधिमयशोब्धि कि समथोस्तरीतुम् ॥ ४५॥ 

किमिति । हे मानहीना अभिमानकछज््या वानराः । आणसंकटेडपि सानो न परिं- 
आज्य इति वोधयितुरमेवसामन्त्रितमिति द्रश्व्यमू । सगररचितकुल्योछइने सगरनि- 

खातकुल्यप्रायसागरतरणे कुण्ठिताशा भम्ोत्साहा: सन्तः । किमिति कस्माद्वेतो- 

मौन निरुत्तरतां भजथ ग्राप्रुथ । न चैतयुक्तमिति भावः । कुतः । कलशमवलेह्मम- 
गर्लाखायं न भवतीतद्यकलशमवलेह्मम् । कि चर वाडवायैवेडवानलग्रभ्तिमिः । 

आयशब्दाद्रलानलादिभिरिति च गशबह्यते । वाडवो वडवानलः: इत्यमरः । दुःशर्म 
शमयितुमशक्यम् । “ईपहुः-? इत्यादिना खत्पत्यय: । अनवधिसमसययौद्म् । शतसहस्ा- 

दियोजनपरिमाणरहितमिद्यर्थ: । प्रसिद्धसागरस्तु नेवंभूत इति भावः । अयशोब्धि- 
मपकीतिंसागरं॑ तरीतुसुलछ्यितुम् । वातो वा! इति दीघे: | समथीः शक्ताः किम्् । 
न समर्था एवेत्यर्थ: । सागरमिमं सुतरं यदि न लट्येयुस्ताहं दुस्तरो दुष्कीतिसागरः 
असक्तो भवेत् । तथा च गीतायाम-संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते! इति 
न्यायान्महाननर्थः स्थात् । तस्मात्सवंथेव सागरोछट)्नन एवं पुनरुत्साहः कर्तव्य इति 
भावः । अन्न असिद्धसागरादुपमानादुपमेयस्थायशःसागरस्याधिक्यकथना दच्नतिरेकालं- 

कारः । मालिनीकञत्तम् 0 

ततः पारावारस्य पारीणतायामात्मशक्तिरियत्तां प्रत्येक कथयत्सु वानर- 
यूथपेषु निद्श्याझनेय प्रभअ्षनसेजातं जाम्ववान॑भिहितवान्॥ 

तत इति । ततोडह्ददवचनानन्तरं वानरयूथपेश्रु गजगवयगवाक्षादिवानरयूथ- 
नाथेषु । यूथनाथस्तु यूथपः” इत्यमरः । पारावारस्य समुद्बस्य्र पारीणतायां पारंग- 

तले । समुद्रपारोछइ्न इत्यर्थ: । “समुद्रोडब्धिरकूपारः पारावारः” इत्यमरः । अत्येकम्। 
एकैकस्मिनित्यथः । विभक्त्यर्थेडव्ययीभाव: । आत्मशक्तेः स्वसामर्थ्यस्येयत्तामें- 
तावत्ताम् । दशविंशतित्रिंशदादियोजनोछइनविषयां स्वस्वप्लुवनशक्तिमित्यूथ: । तथा 
च रामायणे---“आवभापे गजस्तत्र पछ्रवेयं दशयोजनम” इत्यादि । कथयत्सु सत्सु । जा- 

१. 'कृपोछटइने' इति पाठ:. २. 'वाडवामे:? इति पाठः. ३. 'पारावारपारीणतायाम्? 

इति पाठः. ४. वानर? इति नास्ति कचित्. ५. संभवम? इति पाठ:ः, ५, 'इत्यममसि- 
हितवान” इति पाठः, है 
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म्बवान्प्रभक्षससंजातं पवनतनयम् । पिह्वद्त्यन्तजवनद्योतनार्थमेतद्विशिषणम् । आज्ञ- 

नेयमजञ्ञनागर्भसंभूत॑ हनूमन्तम् । क्षेत्रातिशयद्ोतनार्थमेतत् । निर्दश्याभिहितवान् । 

नजु 'भूतले सागरे वापि शैलेघृूपवनेणु च । पातालस्यापि वा मध्ये सममाच्छियते 

गतिः ॥? इति पूर्व सुग्रीवसंनिधो गजादिवानरयूथपैः स्वस्वशक्तें: ग्रस्यापितल्वातू, 
इदानीं 'पछज़ेयं दुशयोजनम? इत्यादिना पुनः किसरथ स्वस्वक्ुवनशक्तिन्यूनतामुक्तवन्त 

इति चेत्सत्यम् । अधिकशक्तियुक्ता अप्येते रावणाधिष्टितलड्डाग्रवेशसीतान्वेषण दुष्कर- 

मिति मल्ला तादशकार्यसाधकस्य महाधीरस्य हनूमतः ग्रोत्साहनार्थ तथोक्तवन्त इंति * 

से समझसम् ॥ 
उक्त प्रकारमेवाह--- 
हे वीरा यूथनाथाः परिणतिपरुषः काये आसीहिषादः 

कस्मादस्माकमेतज्नलनिधितरणे शक्तिरेतावत्तीति । 
स्वृलवा राज्षः प्रतिज्ञामयसनिलुसुतो लट्ठनायोन्मुखश्रे- 

क्लेदः प्रादुभेवेत्कि कथयत पयसामास्पदे गोष्पदे वा ॥ ४६ ॥ 
है वीरा इति। हे वीराः झा: यूथनाथा यूथश्रेष्ठाः, यूयं चाहं च॑ वर्य॑ तेषा- 

मस्माकम् । त्यदादीनि सर्वेनित्यम? इत्येकशेष: । एतस्य जल्घेस्तरणे छद्ने शक्ति: सा- 
मर्थ्यमेतावत्तीयती । दशयोजनादिमाश्रविषयेत्यर्थ: । इत्येबंग्रकारेण परिणतिपरुषः 
फलकालविरसो विषादश्वेतोभज्ू: । खेद इति यावत् । 'विषादश्वतसों भज्ट उपायाभांव- 

. चिन्तनै:” इति लक्षणात् । कर्माद्धेतोः कार्य: कर्तव्य आसीत । नाय॑ कर्तव्य इत्यथैः । 
अथवा कार्य कृतवस्तुनि विषये परिणतिपरुष इत्यादि योजना । कुतः । अयसेष इति 
हसतनिर्देशः । अनिलसुती हनूमान् । अनिलवदेव तरस्वीति भाव: । राज्ञः सुग्रीवस्य 
अतिज्ञाम् 'ऊध्वें मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भविष्यति” इत्मेबंखपामू, अथवा 

यश्व मासात्रिवृत्तोड्ये दृश्ा सीतेति वक्ष्यत्ति | मत्तुत्यविभवों भोगैः सुख स विहरि- 
प्यति (? इस्मेवरूपां वा प्रतिज्ञां वा स्घला। लइनाय ससुद्रतरणायोन्मुखोडसिमु- 
खश्नेत् । उद्युक्त: स्यायदीत्यथ: । तहिं पयसामासदे सागरे । आस्पदं ग्रतिष्ठायाम? 

इति निपातनात्सखुडागमः । गोष्पदे गोपादन्यासे वा। भेदोडन्तरं आ्रादुर्भवेदुत्प्षेत किम् । 
न भ्राउुर्भवेदेंवेद्यर्थ: । कथयत । यबत्र अत्युक्तिवियेत तहिं कथयतेतल्यथेः । महात्म- 
नोडस्य यदि तितीषो स्थात्तदा गोष्पद्मिव सागरो5पि सुतर इति भावः । अन्न सागर- 
गोष्पदयोरमेंदसंवन्धे उप्यसंवन्धामिधानात्संवन्धे इसंवन््धरूपातिशयो क्ति: । खग्धराजत्तम् ॥ 

उद्पतदुपभोक्तु मण्डर् चण्डभानोः 
परिणतफलबुद्धा बालभावेडपि सोड्यम्। 

तदनु कुलिशपातश्लुण्णगण्डाय तस्मे 
वरमदिशद्सेय॑ वायुतृस््ये विधाता ॥ ४७ ॥ 

१, 'कोध्यम? इति पाठ: , 
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डउदपतदिति। स प्रसिद्धो5्यं हनूमान्वालभावेडपि वाल्येडपि परिणतफलबुद्धा 
परिपक्षफलश्रान्द्या चण्डसानोः सूर्यस्थ मण्डलमुपभोक्तु मभ्यवहर्तुमुदपतड॒त्पतितवान् । 
तदनु उत्पतनानन्तरं कुलिशपातेनेन्द्रप्रयुक्ततजामिषातेन क्षुण्णगण्डाय भुम्नहजुप्रदेशाय 
तस्म हनुमते विधाता ब्रह्मा वायोरेतत्पितुस्तृस््यै परितोषार्थम् । तदानीं तनयग्रहरणकोः 
पाद्दायुना खसंचारसंकोचेन त्रैलोक्यसंतापस्थ विहितल्लादिति भावः । अमेयमस- 

- हक वरं काह्वितकल्पायुरक्षग्यत्वमजय्यलं ब्रह्माद्ननारायणात्नपाशुपताद्नप्रश्नतिमिरभे- 
यत्वं चादिशद्त्तवान् | दिवाद्वते वरः श्रेष्ठ.” इत्यमर: । वाल्य एवं वहुयोजनोत्पतन- 
दक्षस्थामुष्य वीरस्मेदानीं कियदेतन्छत्तयोजनविस्तीणोणेवलब्ननमिति भाव: | तथा च 
रामायणम्--“असादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददी। अश्रवध्यतां तात समरे सत्य- 
विक्रमम् ॥? इति । अन्न वाल्ये नभोछज्ननजब्चालस्थास्येदानीं सागरतरण कियदिति द- 

ण्डापूपिकयाथीन्तरस्थापादनादथोपत्तिरलुंकारः | दण्डापूपिकयार्थान्तराथपतनमर्थापत्ति 
इति सर्वेखसूत्रम् । मालिनीइत्तम् ॥ 

इत्थं जाम्बबता परापरविदा संधक्षितप्राभवः 
कृत्वा वृद्धिम॒पेयषा खबपषा त्रेविक्रमं प्रक्रमम् । 

आरुद्माद्रितटं यथोचितमसी संमान्य सेन्याधिपा- 

नासन्नानथ संननाह तरितुं वारांनिधि मारुति: ॥ ४८ ॥ 

इति आीविद्भराजविरचिते चम्प्रामायणे किष्किन्धाकाण्ड; समाप्तः 
इत्थमिति । इत्थमुक्तप्रकारेण परापरविदा । पूर्वोत्तरकार्यपर्यालोचनचतुरेणेल्यथैः । 

जाम्बवता संघुनक्षितं समुपोद्दोधितं ग्राभवं सामर्थ्य यस्य स तथोक्त: । असौ मारुतिः । 
त्रयो विक्रमा यस्थ त्रिविक्रमों वलिसथनवामनरूपो विष्णुस्तस्येमं त्रैविक्रम॑ प्रक्रम॑ प्र- 
तापम् । ताह्गभिदृद्धिमित्यथं: । अतएव निदरशनालंकारः । उपेयुषा प्राप्ततता खबपुषा 
निजशरीरेण बृद्धि झृत्वा । प्रवृद्धशरीरः सन्नित्यथ: / अद्वितर्ट महेन्द्ररशेलसानुमारुह्म । 

आसतज्नान्खसमीपस्थान्सैन्याधिपानइदजाम्बवदादिसेनो।घेपतीन् । यथोचितं यथाह सं- 

मान्य वहूकृद्य । अथानन्तरं वारांनिधि समुद्र तरितुं लब्बितुमू । विकल्पान्न दीघे: । 

संननाह संनाहं कृतवान् | शार्दूलविक्रीडितं वत्तम् ॥ 

इति श्रीमत्परमयोगीन्द्रन्नन्दमानसेन्दिन्द्रिसंदोहामन्दानन्दलयभामिवन्द्तिरघुननद्- 
नचरणारविन्द्मकरन्दास्वादनकन्दलितिसारखतेनाखण्डतपः:ग्रचण्डमुनिश्रकाण्डमण्डलेश्व- 
रशाण्डिल्यमहामुनिगोत्रावतंसस्थ पश्चान्वयसुधापारावार॒पारिजातस्प धन्वन्तर्यवतारान्त- 
रस्पायुर्वदप्रमुखनिखिलविद्यासारस्वज्ञसावभौमस्य कोण्डोपण्डितवयेस्थ तनूजेन गज्जञाम्बि- 
कागभरल्ाकरसुवाकरेण रामचन्द्रव॒ुधेन्द्रेण विरचितायां चम्पूरामायणव्याख्यायां सा- 
हिल्ममज्पिकासमाख्यायां किध्किन्धाकाण्ड: समाप्तः ॥ - 

रामचन्द्रार्यरचिता रामचन्द्रपदापिता । 

किप्किन्धाकाण्डर्य व्याख्या पूर्णा सक्लुपिकामिधा ॥ 

१. 'परावर” इति पाठ:. ३. 'सेनाधिपान” इति पाठ:. 
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खुन्द्रकाण्डम । 

ततो हनूसान्द्शकण्ठनीतां 

सीतां विचेतुं पथि चारणानाम् । 
महेन्द्रशेछस्य खगेन्द्रवेग: 

प्रस्थादुद्स्थात्रथमानवे ग: ।॥ १ ॥ 
तत इति । ततः संनाहानन्तरं खगेन्द्रस्य गरुडस्थ वेगो जवो यस्त्र स तथोक्त 

इत्युपमा । अत एवं प्रथमानः प्रथुतरों वेगो यस्त्र स तथोक्तः । प्रथमानं उथुश्रथमर' 

इत्यभिधानात् । हनूमान् । दशकण्ठनीतां रावणेन हतां सीतां विचेतुसन्वेप्ुं चारणानों 

सिद्धचारणगन्धर्वादीनां पथि सुरवत्मनि । गन्तुमिति शेषः । महेन्द्रशैलस्थ अस्थात्सा- 

जुग्रदेशात् । ख्लुः अस्थः -सानुरल्नरियाम” इत्यमरः । उदस्थाडुत्थितवान् । उत्पूर्वात् 

व गतिनिहत्ती! इति धातोलेडः । “डउदोज्नूध्वेकर्मणि! इत्यस्य अत्युदाहरणमेतत् । 
“'ततो रावणनीताया: सीतायाः शत्रुकशनः । इयेष पदसन्वे्ठु चारणाचरिते पथि ॥* 

इति श्रीरामायणसुन्द्रकाण्डायपद्यमत्रानुसंधाय कविना चमत्कृतमिल्यनुसंघेयम् । 

बरत्तमुपजातिः 0 ः 

तदानीमुद्न्वदुल्ल्गननद्ददतरनिहितचरणनिष्पीडनं सोहुमक्षमः द्षमामृ- 
देष निःशेषनिःसरज्निशरौधतया निरनन््तरनिष्पतद्वाष्पवंष इव, इतस्ततो 
विततजीमूतदून््द्तया पारिष्ठवशिथिलूधम्मिल्न इब, सैंत्रस्यमानकुअ रयू- 
थतया संजातश्रयथुरिव, साध्वसधावमानहँरिणगणचरणखँरतरखुर- 
कोटिपाटनोद्धतधातुर्धूठीपालिपाटलितविकटकटकतया क्षारितशोणित इव 
तद्ष्णप्रबुद्धकण्ठी रवमुखरितकन्द्रतया कृताऋन्द इब, परिसरगहु रनिबि- 

रीसनिःस्तसरीसूपतया निगेलितान्त्रसाछ इंच, घणेमानतरुविट्पकोटि- 

ताडितजलद्बृन्द्स्यान्द्त्सीकरनिकरको रकिताकारतया समुपजातस्वे- 
द् इव, स्फोटिततटोपछपतनद्लितकीचकसुषिरसंमूछेत्पवनफूत्कारपरिपू- 
रितगगनतया प्रवर्धेसानोध्वेश्वास इंच वचसामविषय दोस्थ्यममजत 0 

तदानीमिति । तदानीमुत्थानसमये । उदकमस्यास्तीत्यु दन्वाचुद्थिः । “उदन्वाजु- 

१. 'मानः” इति पाठः, २. 'पूर! इति पाठ:. ३. बृन्दस्यन्दतया' इति पाठः, ४. 
संन्नास्यमान” इति पाठ:. ५. 'ससाध्वसतया” इति पाठः. ६. 'हरिणी” इति पाठः, 
७. 'खरतरखुर' इति नास्ति कचित्. ८. “धूलिपटिलित” इति पाठः, ५९. 'कण्ठीरव- 
कण्ठरव' इति पाठः. १०. “निः्सरत? इति पाठ:, ११. 'पाटित” इति पाठ: 
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दृधिः सिन्धु/ इत्यमरः । 'उदन्वालुदधी च” इति निपातनात्साधथु: | तस्योछब्ने5ति- 

कऋरमणे विपये दृढतरमतिगा्ल यथा तथा निहिताम्यां निक्षिप्ताम्यां चरणतलाशभ्यां 

यन्निष्पीडन तत्सोहुमक्षमो5समयथे एप द्ष्माआन्महेन्द्रपवेतः । महीध्रशिखरिक्ष्मामद्हाय- 
चरपर्वता: इत्यमरः । निःशेषं निरवशेषं यथा तथा निःसरत्निर्गच्छन्निश्लेरौधः प्रवाह- 
निवहो यस्त् स तथोक्तस्तया । हेती तृतीया । एवबमुत्तरत्रापि । अवाहो निश्चरो 
झर:ः” इत्ममरः: । निरन्तरमविच्छिन्तं व्रिामरहिते वा निष्पतन्निगेलद्वाध्पवर्षम- 
श्रुत्ृष्टियस्थ स तथोक्त इव । तथा तत इतसतन्न तन्न विततजीमूतबइन्द्तया वितीर्णमेघ- 

चुन्दतया । “घनजीमूतमुद्रि? इत्यमरः । पारिप्ठुवस्तरलः अत एवं शिथिलो विश्लिशो 
धम्मिल्ल: कचनिचयो यस्य स तथोक्तः [श्व]। विश्नथशिखावन्ध इवेत्यूर्थ: । 'पारि- 

प्र॒व॑ तु तरलम”, “धम्सिल्लः संयता:ः कचा:”? इत्यमरः । संत्नस्यमानः संत्रासं प्राप्ुवान: 

कुञ्रयूथो गजनिवहो यस्य स तथोक्ततया संजातः समुत्पन्नः श्रयथुः शोफगुणों 

यस्त स तथोक्त इच । 'शोफस्ठु श्वयथुः शोष:” इत्यमरः । साध्वसेन मिया धावमा- 
नानां पलायसानानां हरिणगणानां स्ुगयूथानां ये चरणा: पादास्तेषां खरतरखुरको- 

टिमिरतिनिशितशफाग्र: । 'शर्फ छीवे खुरः पुमान” इत्यमरः | पाटनेन विदारणेनो- 

दूता या धाठुधूलीपाल्यः सिन्दूरादिधातुरज:पुज्ञास्तामिः पा।टलितान्यरुणितानि 

विकठकटकानि निम्रोन्नतनितम्वदेशा यस्म स तथोक्ततया । “कठको चली नितम्बोडद्रेः 
इत्यमरः । क्षरितशोणितो निःखुतरक्त इव। तत्क्षणे तस्मिन्ुत्पतनसमये अबुद्धैवोध॑ 
आपतेः कण्टीरवै: सिंहेः | “कण्ठीरवो गजरिपु:” इत्यमरः । मुखरिता वाचालिताः 

ऋन््द्रा ग्रहा यस्य स तथोक्ततया । 'दरी तु कन्द्रों वादत्नी! इत्यमरः:। कृताक्रन्दो 

विहिताक्रोश इध । मुखरितशब्दों व्याख्यातः । परिसरगहूरेभ्यः पर्यन्तकन्द्रेभ्यो 
निविरीसं निविड निःसुता निर्गताः । प्राणप्रयासेन निःखता इति यावत् | सरीसूपा 
व्याला यस्प स तथोक्ततया निगेलितान्च्मालो वहिर्निंगतनाडीसंततिरिव । “निविड 

निविरीसं च ह॒ढं गाढं प्रचक्षते! इति वैजयन्ती । निर्विडडइ निविरीसची” इति 
निशब्दाद्विरीसच्यत्यय: । “चक्री व्यालः सरीरपः” इत्यमरः । घूर्णमानानां परिभ्रस- 
साणानां तरूणां विटपकोटिसि: शाखाग्रेस्ताडिताद्विदलितानलद्यृन्दात्सन्दितिः प्रस्तैः 

सीकरनिकरेर्जलविन्दुसंदोहे: । 'सीकरोञ्म्बुकण: स्घ्ृतः” इति निघण्डुः । कोर- 

कितः संजातकोरक आकारो मूर्तियस्थ स तथोक्ततया | 'विट॒पः पहले पिद्ढे विस्तारे 
स्म्बशाखयो:” इति विश्वः । समुपजातस्वेद: संजातघर्मोदक इव । स्फटिकतटेपु 

स्फटिकमयसानुपरु य उपछास्त एवं अस्तरा: । काठिन्यातिशयद्योतनाथ स्फटिक- 

अहणम् । डपल: प्रस्तरे मणों? इत्यमरः । तेषु पतनेन दलितानाँ विदीणोनां कीच- 
काना वेणुविशेषाणां सुपिरिषु रन्प्रेष संमूच्छेन्तः प्रविशन्तः ये पवनास्तैरेव फूत्कारैः 
चरिपूरितं गगन यस्य॒ स तथोक्ततथा । विणवः कीचकास्ते स्पुर्य स्वनन्स्यनिलो- 
द्धता: इसमरः । प्रव्ेभसान: समेथमान ऊघ्वेश्वासो यस्प स तथोक्त इवेति सर्चन्नो- 
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स्ेक्षा । वचसामविषयं वक्तुमशक्य दौःस्थ्यं दुरवस्थलम् । डुरवस्था तु दौः्स्थ्यं 

स्थयातः इत्यमरशेषः | अभजत्माप ॥ 

कृल्रा मारुतिलड्ठनोत्थितरयात्तत्रानुयात्रां तत+ _ 

पयोयात्प॑तिता महेन्द्रगहनक्षोणीरुहा्णां ततिः । 

मध्येवारिनिधि प्रकाशितशिखा सेतोः कृते भाविनः 
सूत्रन्यासनिखातशहूनिवहआउरिंत पयोधौ दधो ॥ २॥ 

ऊत्वेति । तत्र तस्मिन्समये मारुतेहनूमतो लइनेनोत्तरणेनोत्थित उत्पन्नो यो रयो 

वेगस्तस्माद्धेतोरनुयात्रां छल्ा । अनुसय गलेल्यथथं: । ततोड्नुयात्रानन्तरं पयोयात्क- 

सान्मध्येवारिनिधि समुद्रमध्ये । 'पारे मध्ये पछ्या वा! इत्यव्ययीभावसमासः । पतिता 

महेन्द्रपपेतस्थ गहने ब्रह्मारण्ये वर्तेमानानां क्षोणीरुहाणां बक्षाणां ततिः पहक्किः प्रका- 

शिता: प्रकटीभूताः शिखा अग्राणि यस्या: सा तथामूता सती भाविनः करिष्यसा- 
णस्य सेतोः छते निमित्त सूत्रन्यासेन निखातानां शह्डूनां निवहस्य भान्ति पयोधी 

सिन्धौ दवो धतवती । 'स्थाणुरत्री ध्रुवः शह्लः? इत्यमरः । उद्मेक्षालकारः | शादेल- 
विक्रीडितं इत्तम् ॥ 

पक्षाभिघातरयरेचितवीचिमाला- 
त्पाथोनिधेः पवननन्दनविश्रमाय । 

उन्तुद्ञशशज्ञकुछकी लितनाकछोको 
मैनाकभूभृदुदजुम्भत संश्रमेण ॥ हे ॥ 

पश्षेति । पक्षयोरभिघात्तरयेणामिघातवेगेन रेचिता निरस्ता वीचिमाला यस्य 
तस्मात्पाथोनिधेः समुद्रात्सकाशात्पवननन्दनस्य हनूमतो विश्वमायोत्तुज्ञशज्ञकुलकी लित- 
नाकलोक उन्नतशिखरनिवहव्याप्तखर्गलोको मैनाको नास भूभन्मैनाकादि: संश्रमेण 
वेगेनोदजुम्भत । वसनन््ततिलकाबत्तम् ॥ 

ततः किमिद्यत आह--- | 

तत्र यात्राप्रत्यूहः प्रत्युक्धत इति वक्षसा तमधः पातयित्वा प्रयान्तमेन्न 
सान्त्वयन्हिरण्यनाभों बभाषे ॥ 

तत्रेति । तत्र ततरिमिन्समये यात्राया: समुद्रलइनग्रयाणस्य प्रत्यूहो विद्नः प्रत्यु- 
द्भुतः अत्युद्तत इति पयोलोच्य त॑ मैनाक्क वक्षसा वक्षःस्थलेनाथः: पातचिल्वा अयान््तं 
चेंगेन गच्छन्तमेनं हनूमन्तं सान्वयन्सामवचनैरुपछालयन्स एप सो5ये हिरण्यनाभो 
हिरण्यप्रधानो मैनाकों बभाष उवाच । नाभि: अधाने” इति विश्व: । 'अच्श्रत्यन्ववपू- 
वोत्सामलोम्न: इत्यत्राजन्तयोगविभागात्समासान्तो5्च्प्रसयः ॥ 

१. 'पतताम इति पाठ:, २. 'मालः इति पाठ:. 



श्छ्र् चम्पूरामायणस् । 

उक्तप्रकारमेव विशद्यति--- 
रे हि 9८ सती सागरेण कृतज्ञेन तवाध्वश्रान्तिशान्तये । 

मारुते प्रेरितोडस्म्ये्य सोम्य विश्रम्य गम्यताम् ॥ ४ ॥) 

सागरेणेति । हे मारुते । कृतं जानातीति कृतज्ञेन । आतोडउलुफ्समें कः” इति 
कप्रद्ययः । 'अहमिक्ष्वाकुनोथेन सगरेण विवर्धित: । इश्ष्याकुसचिबश्चायं नावसीदितु- 

सहति ॥! इति श्रीरामायणोक्तरीद्योपकारज्ञेनेत्यथं: । अतः सागरेण सगरनिर्मितेन 
समुद्रेण तवाध्वभ्रान्तयेड्ध्वश्रमापनोदनार्थम् । अयेदानीं ओरितः प्रचोद्तिः । प्रेपितः” 
इति पढि अहितः । अस्मि । अतः हे सौम्य साथो, विश्रम्याध्वश्रसमपनीय । मणि 

इति शेपः । गम्यताम् ॥ ह 

न हि समुद्रत्रेषणमेचात्र निमित्तम् , कि तु सुहत्संवन््धादषि मदागमनमुपप्थत 
इल्माह-- । 

त्वत्पिच्राई परित्रातः पूर्व पवेतभेदिनः । 

तस्मान्नास्मि विपक्षोउय्ये सपक्ष इति सां भज ॥ ५ ॥ 

व्वदिति। हे मारुते, ब्त्पित्रा मारुतेन पूर्वमह परवेतसेदिनः परवेतपक्षच्छेद्नि 
इन्द्रात्परित्रातः परिरक्षितः । लत्पितृसहायेनाहं निर्वन्धविमुक्तोडस्मीत्यर्थ: । भीत्रा- 
थानां भयहेंतु इत्यपादानलात्पश्बगी । तस्मात्कारणाद्विपक्षः शत्रः पक्षरहितश्र 
नास्मि | अद्यास्मिन्रवसरे सपक्षः सुहत्पक्षसहितश्रेति मल्ला मां भज । विश्रमार्थ मयि 
निवरसेत्यर्थ: ॥ 

एवं प्राथेयमानमेर्न संमान्य कार्यगत्या गते सति हनूमति ॥ 

एवमिति । एवमुक्तरीत्या प्रा्थथमानं यावमानमेनं मेनाक॑संमान्य मानयिल्ा । 
थथा रामविनिमुक्त: शरः श्वसनविक्रम: । गच्छेत्तद्वद्वमिष्यासि लुझा रावणपालि- 
ताम् ॥! इति रामायणोक्तरील्या अ्तिज्ञाया विहितलात्कार्यकाल्स्याद्ययिकत्वान् 

इहान्तरे मया न स्थातव्यमिति समाधायेत्यर्थ: | कार्यगद्या स्वामिकार्यवशेन हनूमति 
गते गतवति सति ॥ 

ततः कि जात॑ तत्राह--- 

अवलोक्य हिरण्यनाभमब्धों 
चलमारन वल्मानमाथिवज; । 

४5 

.१. श्रम! इति पाठ:, २. “अत्र” इति पाठः, ३. 'तव पित्राः इति पाठ:. ४. 'नास्ति! 

इति पाठः, ५. अन्न” इति पाठः, 



सुन्द्रकाण्डम । ड २७३ 

शतसन्युरपेतसन्युरासी- 
व्वसानाञजसेवनादसुध्सिन् ॥ ६ 0 

अवलोक्येति । वलमानांश्वलनशीलान्मभाति विदारयतीति तथोक्त वर्ज दम्भो- 

लियेस्स स तथोक्त: । यद्वा ववयोरेकत्वस्मरणात् बलस्य बलाख्यासुरस्य मान ग- 

वैम् । 'गर्वोड्सिमानो5हंकार:” इत्यमरः । मश्नाति नाशयतीति तथोक्ते वज्ज यस्य स 

तथोक्तः शतमन्युः शतक्तुरब्धी वलमानं हिरण्यनाभमवरोक्य । लक्ष्य लब्ध्वा- 

पीलर्थ: । पवमानात्मजसेवनाद्वेतोरमुष्मिन्मेनाके विषये5्पेतमन्युरविगतमन्युरासीतू । 

श्रीरामकार्याथ ग्रद्नत्तर्य सेवनाय ग्रवृत्तत्वाद्वैरमविगणय्योपशान्तकोपो 5भूदित्यर्थ: ॥ 

तदनु यथापुरं लझ्ढापुरं प्रति प्रधावतो हनूमतः सरणिमरुणद्रुण- 
सारथेः पद्वी विन्ध्य इब बदन व्यादाय द्विरसनजननी रहसा सुरसा ॥ 

तदन्विति । तदलु मैनाकनिगमनानन्तरम् । पुरा यथा यथापुरम् । पूववदित्यथ: । 
थथासाहइये” इत्यव्ययीभावे हस्वों नपुंसके प्रातिपद्किस्य” इति हस्वत्वम् । लड़ापुरं 

रावणराजधानीं प्रति प्रधावतों वेगेन गच्छतो हनूमतः सरणि मार्गसरुणसारथेरनू- 
रुसारथे: सूर्यस्थ । सूरसूतो5रुणो 5नूरु:” इत्यमरः । पदवीं विन्ध्य इव सुरसा' नास 
ट्विसनजननी सर्पसाता रंहसा तरसा । 'रंहस्तरसी तु रयस्यदे! इत्यसरः. । 

बदन व्यादाय शतयोजनपरिमितं व्याप्त कृत्वारणत् । रुरोधेल्य्थः | “रु आवरणे! 
इति घातोलेडः ॥ ॥॒ 

ततः किमत आह-- 
उज्जम्भित्तस्य तरसा छरसां विजेतुं 

पादी पयोधिकलितों पवमानसूनो: । 
तस्थोत्तमाज़्मभवह्गनखवन्ती- 

चीचीचयस्खलितसीकरमाछभारि ॥| ७ ॥ 

उज्जृस्भितस्येति । तरसा वेगेन सुरसां विजेतुमुज्जूम्भितस्य प्रबृद्धस्यास्य पव- 
मानसूनोहनूमतः पादों पयोधिकलितो समुद्रसंस्थितावमूत्ताम् । तथोत्तमाई  शिरस्तु । 
उत्तमाहं शिरः शीर्षेम” इत्यसर: । गगनस्रवन्ता गगनापगाया मन्दाकिन्या वीचीचये- 
भ्यस्तरहपरम्पराभ्य: स्खलितानां विगलितानां सीकराणामम्बुकणानां माला: स्लजो 
विभर्तीति तथोक्तमभवत् । सुरसावक्राधिकं निजवपुर्यथा स्थात्तथायं निजसामथ्याद्वय- 
व्धेतेसथः । 'खवन्ती निम्नगापगा?, 'सीकरो5स्वुकण: स्घृतः” इति चामरः । 'इश्के- 
षिकासालानां चिततूलभारिषु” इति सालाशच्दस्य हखखम्। अन्न हनूमदुत्तमाइस्य ग- 
गनल्वन्तीसीकरमालभारिखासंवन्धे5पि तत्संवन्धोक्तेरसंवन्धे संवन््धरूपातिशयोक्ति: । 
चसनन््ततिलकाबृत्तम् ॥ 



२७४ चम्पूरामायणम् । 

तनुं तनूक़ृत्य तदा हनूसा- 
न्क्ृत्वा प्रवेश जठरे तदीये । 

9० हा 

ततो विनिष्क्रम्य स चक्रपाणे- 

ब्िविक्रमस्य ऋममेव चक्रे || < ॥ 

तजुमिति । तदा तस्मिन्समये ताह्यूपधरणेन असिद्धम्रभावों हनूमांसबुंनिजश- 
रीर॑ तनूकृत्याबुष्ठमात्र कला । शीघ्रप्वेशनिगेमनसौकयोर्थमिति भावः । तदीये सुर- 
सासंवन्धिनि जठरे कुक्षिकुहरे प्रवेश कृत्रा ग्रविश्य ततस्तदनन्तरं विनिष्करम्य वदनपि- 

धानात्पूर्वमेव निर्गत्य । त्रयो विक्रमाः पादन्यासा यस्त्र । बलिबन्धनोदुक्तसेल्यर्थ: । 
चक्र सुदर्शन पाणी यस्थ चक्रपाणेवॉमनावतारस्प विष्णो: । सप्तम्युपमान-! इत्यादिना 
बहुम्रीहिः। अहरणार्थम्थ: परे निष्टासप्तम्यी भवतः” इति सप्तम्याः परनिपात:। क्रमम् । 
तत्सव्शप्रकारमित्यथः । अत एवं निदशेना। चक्की वलिवन्धनोयुक्तो वामनो यथा ग्रबद्धो 

भूला पुनः अक्वतिस्थो5्भूत्तवायमपि ताहग्रूपो व्भूवेत्यर्थ/ । तथा च॑ रामायणम्-- 

तहुद्रा व्यादितं लास्यं वायुपुत्रः सवुद्धिमान् । सुसंक्षिप्यात्मन: कार्य बभूवाजुष्ठमात्रकः ॥ 

सोइमिपत्याथ तद्गकं निष्प्य च महाजवः । अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदू वचनमत्र- 

बीत ॥* इति । इत्तमुपजातिः ॥ 

अनन्तरब्त्तान्तमाह-- 

भूयो5पि सीडर्य रघनाथदत- 
> बे ० ५ 

श्रिच्छेद गच्छन्नखरें! खरागे। । 

नू्सिहरंहा: पथि खिंहिकाई 

छायानिरोधादुपपन्नमन्युः ॥ ९ ॥ 

भ्रूय इति । सोथ्यं सुरसाविजयग्रसिद्धपराक्रमसंपन्नो रघुनाथदतों हनूमान्। 
भूयः पुनरपि गच्छन्पथि मार्ग छायानिरोधादनातपनिग्रहाद्वेतोः । छाया खनातपें 
कान्ती” इति वैजयन्ती । उपपन्नमन्युः आआरप्तक्रोघ: । अत एवं नृर्सिहस्य रंह शव रहो 
वेंगो यस्य स तथोक्त: सन्नित्युपमा । सिंहिकाया: सिंहिकाख्यायारछायाग्रहस्थ राहु- 
मातुः । आई कलेवरं खराग्रेर्निशितमुखैनखरेर्निजननखै: । नखः स्थान्नसरो5लियाम्? 

इत्समरः । चिच्छेद विददार | यथा चू्सिंहो हिरण्यकशिपुगात्र तथा अयमपि सिं- 

हिकाई चिच्छेदेल्यथेः । 'ततस्तस्तरा नखैस्तीक्ष्णेमेमोप्युत्कत्य वानरः । उत्पपाताथ 
वेगेन सनः संपातविक्रमः ॥? इति रासायणवचनम | बृत्तं तु पूर्ववत् ॥ 

१, 'अबगाहं” इति पाठ:. २, त्रिविक्रमग्रक्रमम” इति पाठः. 



सुन्द्रकाण्डम् । रजज 

तदन पारावारस्य पारे रूम्बशिखारिंणे रूम्बसान; प्रतनुतरवपुलक्कापुरा- ' 

त्तगोपरद्वारमासाद्य नितान्तचिन्तातन्तुसंदानेतान्तःकरणोउभूत् ॥ 

तदन्विति । तदनु सिंहिकाइमेदनानन्तरमपारं पारमस्थ दुस्तरल्ात्पारावार: स- 

मुद्रः । पवयोरभेदः । तस्य पारेज्परतीरे । रूम्बशिखरिणि लम्वाख्ये गिरी । 'लम्बमान- 

शिखरिणि” इति वा पाठ: । 'स लम्बशिखरे लम्बे लम्बसानपयोधरे' इति रामायणो- 

क्तत्वात् । यद्वा लम्बपरवेतस्येव लम्बमान इति नामान्तरम् । लम्वमानः अविष्टः सन् । 

पतञुतरवपुरव्यन्तसूक्ष्मशरीरः सन् । परेषामग्रकाशार्थंमिति भावः । लक्ञपुरस्थोत्तर- 

गोपुरद्वारमुत्तरपुरद्वारं यद्यपि । 'पुरद्वारं ठु गोपुरम्' इत्यममर:। तथापि करिकलमकर्णा- 

वरतंसादिवदपौनरुत्तयं द्रष्व्यम् । आसाद श्राप्य । लड्ढेयं केन मार्गेण सुपवेशेति ज्ञातु- 

मिति भावः । नितान्तमत्यन्तं चिन्ता एवं तन्तुसंतानानि सूत्रसंततयस्तैः संदानिर्त 

वद्धमन्तःकरणं यस्य स तथोक्तोड्भूत् | ढुरन्तचिस्ताकरान्तान्तरज्ञे व्भूवेत्यर्थः । बद्धे 

संदानितं मूतम् इत्यमरः ॥ 
चिन्ताप्रकारमेवाह--- हु 

वानरसेना कथ्थ तरेदिमिमन्तरार्य वितन्वन्तमुदन्वन्तम् , तरतु नाम, 
कथमुपयातु यातुधानराजधानीमिमाम् , सवेथा वितथमनोरथो दाशरथिः, 
मोघीकृता्णवलज्डनः केवछमहमसवम् , जीविता वा न वेति न जानासि 
ज्ञानकीति तैन्न भगवती सीतामवजिगभिषुराज्षनेयः प्रच्छन्नसंचारहे- 

तोरस्तमयं गभस्तिमाछिनः केंचछममिछछाष ॥ 
बानरेति । वानरसेनान्तरायं सुरसाग्रहणादिरूपं विप्न॑ वितन्वन्तं कुबोणम् । छु- 

स्तरमित्यर्थ: । इममेनमतिविस्तीणमुद॒न्वन्तं समुद्रं कर्थ कुतो वा तरेछज्येत्ू । तरि- 
तुमशक्योड्यमुद्धिरिति भाव: । यथा कथंचित्सागरं तरतु नाम । यातुधानानां राक्ष- 

सानां राजधानों त्रिकूटस्थितामिमां लझ्गां कथमुपयातु कर्थं आप्तुयात् । सर्वेथा प्राप्तुम- 

शक्येत्यथः । सवेथा सर्वप्रयल्लेन पयोलोचनायां क्रियमाणायां सद्यां दाशरथिः श्रीरामो 
वितथमनोरथो व्यथैसंकल्प एव । अहमपि केवलमल्यन्तं मोघीकृतं विफलीकृतमर्ण- 
वलच्न येन स ताइशोडसवसभूवम्। जानकीसंदर्शनाथमागतो 5स्मि वहुअ्रयल्लेन । जानकी 
जीवितावा न वा [इति] न जानामीलेव बहुधा संचिन्त्य इथा चिन्तया कि प्रयोजनमिति 

निश्चिद्य वैयेमवष्भ्य तत्न तत्न पुरे वनेष् च भगवती महाजुभावां सीतामाझनेयो हनूमा- 
नवजिगमिघुरवगन्तुसिच्छ: सन् । भ्रच्छन्नेन रहस्येन संचारहेतो: संचारनिमित्तं गभरिति- 
मालिनः सूर्यस्थास्तमयं॑ केवलमस्तमयमेवामिललाष चकमे। 'लप कान्तौ' इति घातोलिंटू 0 

4. 'लम्बम्ानशिखरिणि लम्बमानतनुलेझ्पुरद्वारमासाय..निंतान्तचिन्तातन्तुसंतान- 
नितान्तःकरण:” इति पाठ:,२. 'जीवति” इति पाठ: ३. 'जानकीम इति पाठ: , ४. 'त- 
तस्तन्रभवतीम” इति पाठ 

गु 



२७६ चअस्पूरामायणम् । 

+ [पक] कप सीदति कप 

तदन शातसखस्यथागस्थथसंनिधों निा्षिप्तचापस्य प्रतद्यासीदति प्रयो- 

जनवेलछेति प्रचेतसे कथयित॒मिव प्रतीची दिशं प्रविशति भगवति 

भास्वति ॥ 
तदन्विति । तदलु हजुमचिन्तानन्तरं शातमखस्य शातमखसंवन्धिनः । 'तस्येदम? 

इत्यण् । अगस्त्यस्त्र संनिधी निक्षिप्तस्य चापस्प वैष्णवस्य धनुषः प्रयोजनवेला कायोवसर: 
ग्रत्यासीदति समागतेति ग्रचेतसे वरृणाय कथयितुमिव भगवति महात्मनि भाखति 
सूर्य अंती्ची दिशं प्रविशति प्राप्ततति सति ॥ 

गगनतलमिद्मपरमहीधरकटककान्तारसमुझ्धवदावपावक शिखा श्रे- 

णिमिः कि शोणितम , अथवा समीपसमापतत्पतकूरश्मिहढतरबेष्ट ननि- 

छबूतानलतटतपनोपछजालसमुद्ठसज्वालापटले: किमॉपाटलितम् , आ- 

होस्विदागताय मित्राय महाधमध्य प्रदातुं प्रमुदितचेतसा प्रचेतसा तूणेमे- 

णैवोदरोह्नीयमाणमाणिक्यकिरणे! किसरुणितम् » आहोस्वित्तारापथतर- 

क्षिणीसलिल्मपि रेसयितुमुज्ज॒म्मितस्थ॒ चरमसागरोवाभ्रेराचिःपुझेन 

'किमिह रक्षितमिति सकलूजनस्थ संदेहसंदोह संद्धाने संध्यारागे समुद्- 
ड्विते, सरसीरुहश्रेणिषु पत्रपुटकपाटपिधानास प्रतिकुमुद्भवर्न सकरनन््द- 

भिक्षामटत्सु मधुत्रतद्विजेषु, विकचकुब॒लयकलिकाकेषेणकपायेषु सार्य- 

तनवायुपु तत इतः संचरत्सु तिमिरेषु, काछागरुधूमस्तोमश्यामल्तेषु 
दिक्पालपुरगोपुरव्यूहेषु, प्रतिकमलाकरं प्रेझ्लिति विश्लेषवेदनापूवेरज्ञे 
रथाहुविहगदीनक्रेंकारे, नक्षत्रमादारुंकृते गगनमतड्भधजे ॥ 

गगनतलरमिति । इंदं गगनतलमाकाशमण्डलमपरमही धरकणकेष्वस्ताचलनितम्बेघु 
यानि कान्ताराण्परण्यानि तत्समुद्भवस्थ तत्संजातस्थ दावपावकस्थ दावागे: शिखाश्रे- 

णीभिज्वीलाजालः शोणितं किमरुणीकृतं किमू । अथवा समीप॑ं निकर्ट प्रति समापत- 
न्ञागच्छन्य: पतह्ट: सूर्य: । 'पतह्ः पश्षचिसूर्ययो:” इत्यमरः: । तस्य रश्मीनां किर- 
णानाम् । प्रग्नद्यणामिति च॒ गम्यते । दृढतरवेष्टनेनातिगाढसंवलनेन निः्यूतो निर्मतो 5न- 
लोडउप्रियंपां तानि यानि तटतपनोपछजालानि तटवर्तिसूयकान्तमणिनिकरास्तेम्यः समु- 

१. शातमखसत्य निक्षेपचापस्थ अत्यासीदति” इति पठ:. २. “किमिह” इति पाठ:. 
३. आपाटलम्? इति पाठः, ४. “अेवोद्वीयमाण! इति पाठः, ५. “असितुम! इति 
पाठ:. ६. 'किमनु! इति पाठः. ७. “कपण? इति पाठ: ८. 'सायंवायुघ्रः इति पाठ:. 
९. 'विहंगानाम” इति पाठः. 



सुन्द्रकाण्डम् । . २७७ 

हसद्धिः संस्फुरद्धिज्वीलापटलैरॉवि:पुजैरापाटलितमासमन्तादरुणित॑ किम् । आहोखि- 

बद्रा । “आहो. उताहों किमुत विकल्पे कि किसूत च”, 'खिलश्ने च वितर्के चा इत्युम- 

यन्नाप्यमरः । आगताय निजनिवासं शआराप्ताय मिन्राय सूर्याय सुहृंदे च। 'मित्रे सहृदि 

मित्रो के: इति विश्वः। महार्घममूल्यम्। अर्घाये पूजाथे हृव्यमर्ध्यंम् । 'पादाघौस्यां च! 

इति यत्मद्ययः । 'मूल्ये पूजाविधावघेः', 'षट् तु त्रिष्वध्येसर्घाथ:ः इति चामरः। प्रदातुं 

अमुद्तिचेतसा संठुशन्तःकरणेन प्रचेतला वरुणेन तूण मिन्नागमनजनितसंश्रमात्सख- 

रमणवोदरात्समुद्रमध्याडुद्दीयैमाणान्युद्भियमाणानि यानि माणिक्यानि तेषां किरणैररु- 

णितं॑ किम । अन्न निश्यृतोह्टीयमाणशब्दयोगेंणार्थल्वान्न आम्यत्वम् किंठु सौन्दयौवह- 

त्वमेवेत्युक्त' प्राक् । आहोस्वित्तारापथतरज्लिणीसलिलमाकाशगज्ञोदकमपि । 'तारापथो- 

इन्तरिक्ष व” इत्यमरः । रसयितुमाखादयितुम् । पातुमिति यावत् । 'रसो गन्धरसे 

खाद: इति वैजयन्ती । उज्ञम्मितस्योह्नतस्य चरमसागरीबामेः पश्चिमसमुद्गवर्तिवडवा- 

नलस्य । “औववेस्तु वाडवो वडवानलः”? इत्यमरः । अर्चि:पुज्ञेन ज्वालाजालेन । इहेंदानीं 
रज्जितमरुणीकृतं किम् । इत्यनेन प्रकारेण सकलजनस्य । सर्वेषां जनानामिद्यर्थः । सं- 
देहसंदोहं. संशयातिशरय॑ संदधाने समुत्पादयति संध्यारागे समुदश्चिते समुजुम्भिते 

सति । अतन्र गगनतलस्थनिर्धारितानेकहेतुनिमित्तारुणितत्वोस्रेक्षणाडुत्रक्षा । 
 तदुनीवितश्वाय संदेह इति संक्षेप: । तथा सरसीरुहश्रेणिष्वम्भोजराजियु । गृहश्रे- 

णिष्विति च गम्यते । पत्रपुटान्येव कपाटान्यथरराणि तानि पिधानानि च्छा- 
दनानि थासां तासु । मुकुलितासु सतीष्वित्र्थ: । “कपाठ्मररं॑ तुल्ये', “अपि- 
धानतिरोधानपिधानाचव्छादू्नानि च” इति चामरः । 'वष्टि वागुरिरक्तोपमवाप्योपरु- 
सर्गयो:” इत्यकारलोपः । अत एवं मधज़ता श्ज्ञ एवं द्विजा ब्रह्मचारिण इति रूपकम् । 

तेशु अतिकुसुदभवनम् । कुसुदरूपभवनेण्वित्यर्थ: । वीप्सायामव्ययीभावः | सकरन्द- 
भिक्षामुद्दियाटत्सु । पुष्परसरूपभिक्षाटनतत्परेषु सत्सित्मयथं: । अप्रतद्या्यायिन- 
सग्रे सिक्षीत!ः इत्युपदेशात्कपाटपिनद्धणहान्विहायान्यत्र भिक्षाटनस्त्र युक्तखादिति 
भाव: । सूर्योस्तमंये सधुत्रतानां सुकुलितसरसीरुहपरित्यागेन विकसितकैरवर्सचार- 
संभवादियमुत्मेक्षा गम्यमाना रूपकसंकीणों । तथा सायंतनाः सायंभवा: । 'साथं- 
चिरं-'इत्यादिना ट्युल्प्र्ययस्तुडागमश्व । ते च ते वायवश्व तेषु | विकचकुवलूयक- 
लिकाकर्षणेन विकसितकोरकसंघर्षणेन कषायेषु सुरभिणु सत्सु । 'कलिका कोरकः 
पुमान”, 'रागद्॒त्ये कषायोउल्ली निर्यासे सौरभे रसः” इत्यमरयादवी । तिमिरेष्वन्धका- 
रेप तत इतः संचरत्सु व्याप्रियसाणेषु सत्छ | तथा दिकपालपुराणामिन्द्रायश्दिक्पतिं- 
पद्वणानां गोधुरव्यूहेषु पुरद्वारसंनिवेशेष्॒ कालछागरुधूमस्तोमेनाधिवासनाथ परिकल्पित- 
झण्णाग्रुघूमपटलेन श्यामलितेबु मेचकीकत्तेषु सत्सु । तथा प्रतिकमछाकरम् । कमलाक- 
रेष्विद्यथ: । रथाइविहंगानां चक्रवाकपक्षिणाम् । 'कोकश्वऋश्वक्रवाको रथाज्ञाहय- 
नामक: इत्यमरः । विश्लेषदेदनाया विरहवेदनायाः पूर्वरद्षे प्रारम्भभूते । दीनकेंकारे 
दोनाकन्दितें । क्रेमि्नजुकरणशब्दः । प्रेड्निते समुत्पन्ते सति । तथा गगनमतज्ञज 
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२७८ ह चम्पूरामायणम् । 

आकाशगज इति रूपकम् । नक्षत्रमालया तारकाश्रेण्या सप्तावेंशतिमीक्तिकहारा- 
बल्या चालंकृते भूषिते सति .। सिंव नक्षत्रमाला खात्सप्तविशतिमौक्तिका? 
इत्ममरः ॥ 
अतश्वन्द्रो दयो 5भूदि्याह-- 

आविवेभूव पूवोद्रेः हज स्टज्ञारजीवितम् । 
तमस्तमालकान्तारकुठारः शशलाठ्छनः || १० ॥ 

आविरवभूवेति । तमोडन्चकार एवं तमालकान्तारं तापिज्छकाननं तस्य कुठारः 
परशुरिति झ्लिष्टपरम्परितरूपकम् । ध्वान्तविध्वंसक इत्यर्थ:। 'कालस्कन्धस्तमाल: 

स्वात्तापिज्छ:' इत्यमरः । शझुज्ञरस्य शथज्धाराख्यस्य रसस््र जीवितो जीवनभूतः । ताद- 
स्थ्येनोद्ीपकल्वात्तदुनीवक इल्यरथः । तदुक्तम---'मल्यानिलचन्द्रायास्तटस्थाः परिकी- 

विंता:? इति | शशलाञ्छनश्वन्द्र: । पूर्वाद्वेरद्यप्वतस्य । “उदय: पूर्बपवतः” इत्य- 
मरः । शस्ल्ले शिखर आविवंभूवोदज़म्भत ॥ 

तत्करास्तमसा रुद्धा रेजिरे गगनाजिरे । 
शैवालचयसंच्छन्नाः सरसीब बिसाह्डुराः ॥ ११ ॥ 

तदिति । गगनाजिरें गगनाज्णे । “अह्नणं चल्वराजिरे! इत्ममर: । तमसान्ध- 
कारेण रुद्धारछन्नास्तत्कराश्रन्द्रकिरणाः सरसि कासारे। 'कासारः सरसी सरः इत्य- 
मर: । शैवालचयसंच्छन्ना: शैवालजालाच्छादिता बिसाहुरा: स्॒णाठकिसलया इच । 
“जलनीली तु शैवालशैवलेड्थ कुमुद्बती”, ख्णालं विसम्! इति चामरः । रेजिरे च- 
काशिरि । 'राज़ दीघ्ती! इति धातोलिद ॥ 

तस्मिन्प्रदोषसमये सहसा हनूमा- 
न््कीर्तिच्छटायवनिकामपनीय शत्रोः । 

आविवेभूव सुमनःपरितोषणाय 
लड्गाप्रवेशनवनाटकसूत्रधार: ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्प्रदोपसमये रजनीमुखवेलायाम् । 'प्रदोषो रजनीमुखम” 
इत्यमरः । लक्षाप्रवेश एवं नवो नवीनो नाटकसूत्रधारों नाटकग्रवर्तेकः प्रगल्भनटों 
हनूमान् । अन्न नवशब्दअहर्ण लड्ञापुर पुरुपान्तराप्रविष्चरत्नसूचनार्थमित्यवगन्त- 
व्यम् । शत्रो रावणस्प संबन्धिनीं कोर्तिच्छटा यशोड्न्दमेव यवनिकां अतिसीराम- 
पनीयापसार्य । तत्कीर्थपनयस्मैतन्मूललादिति भाव: । (बन्द जाल चनक्रवालूं 
जालके पेटका च्छठा? इति बैजयन्ती । अतिसीरा यवनिका” इत्यममरः । सुमनसां 

१. 'जवनिकाम” इति पाठ:, 



खुन्द्रकाण्डम् । २७९ 

देवानां सामाजिकविदुधानां च परितोषणाय । हृदयरज्नार्थमि्रर्थः । 'सुमनाः 

पुष्पमालत्यो: ज्ी देवबुधयो: पुमान! इति वैजयन्ती । सहसा शीघ्रमाविरेभूव । 
लक्षपुरमध्यदेशप्रवेशाय. अ्रवत्त इबत्यर्थ: । सूत्र चतुर्विधामिनयात्मकनाटकसूचर्ना 
धारयतीति सूत्रधार: । सूत्र तु सूचके भन्थमेदे तन्तुव्यवस्थयो:” इति नानाथरत्- 

माला । सूत्रधारलक्ष्ण तु--भासूत्रयन्गुणान्ेतु: कवेरपि च वस्तुनः । रहप्रसाघनओढ 

सूत्रधार इहोद्तिः ॥” इति । अर्य॑ तु द्विप्रकारः । एकः पूर्वरन्नचिधायकः, इत्तरस्तु 

नटापरपर्यायः सूत्रधारसद्शग्रुणाकृतिः । प्रस्तावनप्रयोजक इति केचित् । तदुक्तम--, 

अयुज्य रह निष्कान्ते सूत्रधारे सहानुगे । ताइशः प्रविशेदनन्यः सूत्रधारणुणा- 
कृति: ॥” इति । अन्न समस्तवस्तुवार्तिसावयवरूपकालंकारः । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

तत्काले लछड्भाधिदेवतामात्नना सह विग्रहं विधातुं ग्रहीतयुवतिविग्रहां 
सार्गप्रसारस्मागछीभूय भूयसा तजयन्ती निर्जित्म तेया वानरर- 
चितावज्ञोपज्ञ निजनिल्यविछ॒य॑ सरसिजासनशासनादावेद्यन्त्या बि- 
हितानुमतिमोरुतिलैक्लभायामविकलूमेव मेथिलीं विचिन्वन्नेकेतेचकवर्तिनः 
प्रासादमाससाद । 

तत्काल इति | तत्काके पुरप्रवेशसमये मारुतिहनूमानात्मना सह खेन साक॑ 
विग्न॒ह कलह विधातुं कतुम् | ग्हीतो युवतिविग्नदों यया ताम्। स्लीरूपधारिणी: 
मित्यर्थ: । अत एवं मार्गप्रसारस्य मार्गसंचारस्थार्गलीभूय विष्कम्भतां आप्य । गमन« 
प्रतिवन्धिनी भूलेल्यथ: । 'तद्विष्कम्मेड्गैंल न ना! इत्यमरः । भूयसा वाहुल्येन तर्ज- 
चन्तीं भत्सैयन्तीम् । तर्जयतेः परस्मैपद्ल॑ “तर्जयन्रिव केठुभि:” इत्यादी कॉलिदा- 
सादिप्रयोगद्रनात्सिद्धमू । “तर्जयतेरनुदात्तत्वे क्षिश्े डित्करणेनाजुदात्तलप्रयु- 

* क्ात्मने पदस्थानिद्यलज्ञापनात्परसैपदमिति । अतएुव तंजैयति भर्सेयति चे- 
त्पि दृश्यते? इति भध्मकृतः । लझ्षाधिदेवतां लक्षाधिष्ठानदेवतां निर्मित्म सुथ्घातेन 
जिल्ला । 'मुध्निमिजघानैनां हनूमान्कोधमूतन्छितःः इति रामायणवचनात् । अथ 
सरसिजासनशासनाइकह्मनियोगवशात् । उपज्ञायत इत्युपज्ञायज्ञानम् | “उपज्ञा ज्ञानमार्य 
स्यातः इस्मरः । कर्मण्यण्प्र्यय: । वानरेण रचिता विहिंता यावशज्ञावधीरणं सोपज्ञा 
आबज्ञानं यस्र त॑ तथोक्तम्। 'वानरक्नतावधीरणं तव यदा स्थात्तदा लड्ाया विनाश 

' इत्यादी ज्ञातमित्यर्थ: निजनिलयविलय निजनिकेतननाशमावेद्यन्दया | 'इद च तथ्य 
शृषु भे ब्रुवन्दया वे हरीश्वर । स्वयं स्वेयंभुवा दत्त वरदान यथा मम ॥ यदा खां वानरः 
कश्चिद्विक्रमाहशमानयेत् । तदा खया हि विज्ञेयं रक्षसां 'भयसागतम् ॥! ह्ह्यादिरामा- , 

सार्गस्य! इति पाठ: २. 'ततस्तया? इति पाठ:, ३. 'निजविलूयम? इति 
पाठः. ४. '"नैनन्तिः इति पाठ: 
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यणोक्तरीलया कथयन्द्येत्वथं: । तया लझ्षधिदेवतया विहितानुमतिः कृताड्लीकारः 
सन् । लड़ायामविकलमेवाग्रतिहतमेव मैथिलीं विचिन्वन्मृगयन् । नैकतचकवर्तिनो 
राक्षससार्वभौमस्य रावणस्थ प्रासादं हम्येमाससाद ग्राप ॥ 

तत्र ॥ 

तन्नेति। ततन्न तस्मिन्प्रासादासादनसमये ॥ 

एपा राक्षससावभोमनगरी रक्षश्रम्रक्षिता 
तस्पेदं सदन सुवर्णशिखरं विश्राणमअआ्रावलिम् । 

एतत्पुष्पकमाहतं धनपतेरित्यादरान्मारुते- 
स्तत्रादशेयद्न्दुदीपकिरणप्रयोतिताशा निशा ॥ १३ ॥ 

एपेति । एपेयं रक्षश्रमूरक्षिता राक्षससेनाभिगुप्ता राक्षससावैभीमनगरी रावण- 
राजधानी । तथेदमेतत्तस्य रावणस्य संवन्धि सुवर्णशशिखरं हिरण्मयश्टड्रमश्रावलिं 
विश्नाणं विभ्रत् । मेघपर्यन्तो नतमितद्यर्थ: । भूल: शानच् । सदनं गृहम् । तथैतद्ध॑न- 

पते: । धनपतिं विजिल्येह्मथ: । ल्यब्छोपे कर्मण्यधिकरणे पश्चमी वाच्या । आहृतमपहतं 
पुप्परकक॑ पुष्पकाख्यं विमानम् | इल्यनेन श्रकारेणादराच्छीरामकार्यग्रवनत्तत्रजनितग्रीतिव- 

' शात् । मारुतेहनूमतः । इन्दुरेव दीपस्तस्प॒ किरण: अद्योतिताः ग्रकाशिता आशा 
दिशो यया सा तथोक्ता निशा रात्रिरद््शयत्। यथा काचित्कस्मैचिद्भ्यागताय रात्रो 
दीपग्रभया सर्व द्रष्टव्यं ग्रदर्शयति तद्गद्ञपीद्यर्थ: । चन्द्रोदयबशादिक्प्रकाशे सति 
मारुतिः सर्वे निरवेणेयामासेति फलितो5थेः । अन्न निशायाः अदर्शकल्ासंवन्धे5पि 
तत्संवन्न्वामिधानादतिशयो क्तिमेदः । स चेकदेशर्वातरूपकेण संकीयेते । शादूलविक्री- 
डितं बृत्तम ॥ 

अथ साक्षाचन्द्र एव मारुतेः साहाय्यकतत्परो5भूदित्युट्येक्षते--- 
अपि च ॥ 
अपि चेति। किं चेल्यर्थ: ॥ 
तत्प्रकारमेवाह--- 

आदिलः कृतकृदय एप भविता सीतापतेरीहशं 

साहाय्यं विरचय्य कीर्तिमंतुलामादित्सुना सूचुना । 
इतद्याकोच्य तदा किक स्वयमपि ख्याति ग्रहीतुं परां 

लक्कायां रघुनाथदूतसरणौ चन्द्रेण दीपायितम् ॥ १४ ॥ 
आदित्य इति । आदिल्यः सूर्य: करती | सीतापते: श्रीरामस्य । एतेन क्षणमात्र- 

१. 'विमानशिखरे:? इति पाठः, २. “अमिताम? इति पाठ:, 
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मपि तद्व्रिह्यसहिष्णुत्वं सूच्यते । ईंदशमित्थंभूतम् । सीतान्वेषणरूपमित्यथः | साहाश्य 

सहायकर्म । सहायकारिल्मिति यावत् । ब्राह्मणादिल्लात्प्यडः । विरचय्य कला । ल्य- 

पि रूघुपूर्वात! इत्ययादेश: । अतुलां निरुपमाँ कीर्ति ख्यातिमादित्सुनादातुमिच्छुना । 

संजिघक्षुणेत्यथ: । ददातेः सन्नन्तादुप्रद्ययः । सूनुना पुत्रेण सुप्रीवेण कृतकृलः कृ- 

तार्थों भविता भविष्यल्येव । भवतेडट | इतीत्थमालोच्य किमः । मत्वा किमित्यथ: । 

तदा तस्मिन्समये खथमपि परां ख्याति गृहीतु संपादयितुं लकड्कायां रघुनाथदूतस्य 

हनूसतः सरणोौ मार्ग चन्द्रेण दीपायितं दीपेनेवाचरितम्र् । तदह्ृ॒त्सवें हनूमते अदर्शित- 

मित्यथ: । अहोरात्रग्रकाशकलेन तुल्ययोरावयोरन्यतरस्य ख्यातिसंभवे मया तूर्णीं 

स्थातुं नोपयुज्यत इति भत्ता चन्द्रेणाप्येवमाचरितमित्युस्रेक्षितल्रादुत्मेक्षारंकारः । 
दीपशब्दादाचारक्यडन्ताद्धावे क्तः । इृत्तं पूवेवत् ॥ 

- एवमेव पर्यट्न्नखप्रसुन्द्रीसोन्दयमुद्रां निद्रयाप्यतिशय्य शबय्यागृहे 
कृतसंवेशं वेशयुवतिपरिव्वतमवरोधवधूजनमप्यनिरोधेन निरीक्ष्य तत्र 
वितथमनोरथो मारुतिविरचितबहुविधचिन्ताप्रकार: प्राकारादवघुतः 
सन्नशोकवनिकायामाि मैथिलीमन्वेष्ठमि्दे्वताप्रणतिमतनुत ॥ 

एवमिति । एवमेवोक्तप्रकारेणेव सारुति: पर्यटन्संचरन् । सीतानिरीक्षणार्थमिति 
भावः । न वियते खप्नो निद्रा येषां तेडखप्ना देवा: । आदिलया ऋभवोडखप्नाः” इत्- 
मरः । तेषां याः सुन्दयस्तासां सौन्दयसुद्रां रामणीयकपरां काष्ठां निद्रया निद्वावस्थ- 
याप्यतिशय्यातिकम्य । जाग्रदशया तु कि वक्तव्यमिति भाव: । शय्यागहे शयनम- 

न्द्रि कृतसंवेशं विहितस्वापम् । निद्राणमित्यर्थ: । 'स्थान्िद्रा शयनं खापः खप्नसंवेश 
इत्पि' इत्यमर: | वेशयुवतिपरिद्ृतं॑ वेश्याजनपरिवेष्ितम् । “तच्छाखानगरं वेशो 
वेश्याजनसमाश्रयः? इत्यमरः । अवरोधवधूजनं मन्दोदयीयन्तःपुरख्लीजन॑च । झु- 
द्वान्ताक्षावरोधश्व” इसमरः । अनिरोधेनाप्रतिवन्धेन निरीक्ष्य दृष्ठा । तत्नान्तःपुरे 
वित्तथमनोरथः सीतादशैनालाभाद्यर्थमनोरथ: । अत एवं विरचिता वहुविधा नानारू- 
पाश्विन्ताअ्कारा विचारपरिपात्यो येन स तथोक्तः । “कि नु सीताथ बैदेही मेथिली 
जनकात्मजा-। उपतिष्ठेत विवज्ञा रावणं दुष्टचारिणम् ॥” इत्यादि श्रीरामायणोक्तनाना- 
विधचिन्ताकान्तान्तःकरण इल्यर्थ:। अत एवं ्रकारादवझुतः सन । लकब्लितप्राकारः 
सन्नित्यथं: । अशोकवनिकायामपि रावणान्तःपुरोचितप्रमदावने5पि मैथिली सीता- 
मन्वेष्ठु विचेत॒मिश्देवतानां वसुरुद्रायभीश्देवतानां प्रणति नमस्कारमतनुताकार्षीत् ।: 
आरब्धकायेसिद्धर्थमिष्दे्वतानसस्कारं चकारेत्यथेः । तथा रामायणम्---वसून्रद्रां- 
स्तथादित्यानश्विनी मरुतो5पि च। नमस्क्वत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकइद्धये ९ इत्ति ॥ 

१. 'बुवतीजनपरिद्ततम्” इति पाठः, २. 'प्रासादात? इति पाठः. ३. “अभीष्ठदे- 
चताप्रणामम्” इति पाठ हे 
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असौ जनकनन्दिनीं तत इतो विचिन्वन्ध्षणा- 
दरश्शोकवनिकासगादुपणतान्यमार्ग श्रम: । 

परामभिलपन्गतिं शमघनों यथा निर्मेम- 
हे खिलकिलि कप ञ्जै 

स्रयीमखिलकिल्बिषप्रशमनेकद्|्यौषधिम् ।। १५ ॥ - 
असाविति | असी हनूमाञनकनन्दिनी जानकीं तत इतो विचिन्वन्ध॒गयन्नपग- 

तोष्न्यमार्ग भ्रमो मार्गान््तरसंचारः संसारमार्गविश्रान्तिश्व यस््र स तथोक्त: सन् । 
विशेषणमेतच्छमघने5पि योज्यम् । क्षणात्क्षणमात्रेणाशोकव निकामगात्पापत् । कथ- 
मिव । ममेल्येतद्व्ययम् । ममल्वाद्वाञ्छिताद्हितो निर्ममो निःस्वृहः। शमों बैराग्या- 
दिना निर्विकारचित्तत्वमू, स एवं धर्न यस्व शसधनः । वैराग्यसंपन्नो मुनिरित्मर्थः । 
परां गति मुक्तिममिल्पन्वाउछन् । अखिलकिल्विषप्रशमने सकलपापनिरासे एकदि- 
व्योपधिम्। समस्तपापक्षयकरीसित्यथः । न्रयीं यथा वेद्त्रयीमिव । सामान्य विशेषे 
पर्यवस्यति! इति न्यायेन ग्रकृतोपयोगित्वाह्ह्मप्नतिपादकोपनिषद्धिया्मिवेद्यथः । 'इति 
वेदास्यस्रयी? इत्ममरः । 'इववद्गायथाशब्दा: इति दण्ड्याचायोनुशासनादुषसा- 
लंकार: । स च त्रय्यामोषधित्वरूपणाद्रपकालंकारेणाब्ैन संकीयते । एथ्वीबत्तम् ॥ 

५ ५ 4 ध 
ततस्तस्यां चागपुंनागतालहिन्ताछतमालकृतमालूसरलबकुलव झु लति- 

3 है ६ 

लकामलककुटजलिकुचकतकककोडाझ्लोलछवक्लविक ्तके त की के दम्बो दु- 
हट कप 

स्वरकपित्थाश्वव्थयकुरवकसरुवकर्सो कन्द्कुन्द्तिन्दुक चन्द्नस्यन्द्सचम्प- 
रु कप रे ् कचाम्पेयपनसवेतसपलाशपाटलारँसालप्रियालहुप्राये रनेकेरनो कहनिवहे; 

पेरिवृतायां परिभ्रमन्नअंकषविर्कटविटपनिविडितगगनप्रपश्चां कांचन 
काश्चनमयीं शिंशुपामारुरोह ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरम् । नागा नागदन्तका:, पुंनागा देववक्॒ृभाः, तालास्तृ- 
णराजाहुया:, हिन्ताला: श्रीताला:, तमालास्तापिज्छा;, कृतमाला आरग्वधाः, सरला 
देवदारुविशेपा:, वकुला: केसरा:, बझुला अशोकास्तिलका: क्षुरका:, आमलकासििष्य- 
फला:, कुटजा गरिरिमह्निकाः, लिकुचा लकुचाः, कतका जलपडुशोधकवीजदृक्षवि- 
शेपा, कक्कोछानि कोशफलानि भन्ध्याविशेषा:, अद्ञेछा निकोचका:, लवझनि देवकु- 
स॒मानि, विकड्ठता: खुवाइक्षा:, केतक्यस्तणद्रमविशेषा: अ्सिद्धा:, कदम्बाः नीपाः, उ- 
इुम्बरा जन्दठुफला:, कपित्या दघिफला:, अश्वत्याश्रढदला:, कुरवका रक्तकुरण्टकाः, 

१. 'पुंनाग! इति नास्ति क्चित्, २. 'बझुल? इति नाखि क्चित्. ३. 'अड्ेल” इति 
नासति छवचित्, ४. केतकी! इति नासति कचित्. ५. 'कदम्बक! इति पाठः, ६. मा- 

दन्द' इति नास्ति ऋचित्, ७. 'रसाढ इति नास्ति कचित्. ८ प्रिया! इति पाठः, 
५, परिवताम” इति पाठ, १०, 'विकट! इति नाखि कथित. 

#७०५४०७ ४४०४ पी) 
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मरुबकाः पिण्डीतकाः समीरणा वा, माकन्दाश्ृतविशेषाट, कुन्दानि माध्यानि, ति- 
न्दुकाः स्कूजका:) चन्दना मलयजाः, खनन््दनास्तिनिशाः, चम्पका हँसउुप्पकाः, चार 
म्पेया सागकेसराः, पनसाः कण्टकफलाः, वेतसा नीवाराः, पलछाशाः किशुकाः, पाठला: 
फलेरुह्य मुष्कका वा, रसालाश्ूता:, प्रियालवो राजादनानि च । इल्मेतेषां इक्षविशेषार्णा 

० 5 बेहुमिरने कहः 

इन्द्र: | एतेषामसिधानममरकोशादौ द्रष्टव्यम् । एतस्प्रायरेततचुरैरनेकैबेहुमिरनोकह- 

निवहैईक्षपप्डे: परिश्तायां परिपू्णीयाँ तस्मामशोकवनिकायां परिश्रमन्सीतादशनाय- 

मितस्ततः संचरन, । अश्र॑ कपन्तीत्यश्रंकषा अत्युन्नता: । सर्वेकूलाअकरीषेशु कपः? 

इति मुमागमः । तैर्वेंट्पै: शाखाविस्तारैर्नेबिडितगगनश्रपश्चामाच्छाद्तिगगनाभोगासित्य- 
तिशयोक्ति: । कांचन काश्चननमयीं हिरण्मयीम् | तादूप्ये सयटि डीपू। शिशुपामगरु- 

तरुमारुरोहारूढवान् । यद्धःप्रदेश एव जानकीनिवासस्थानमिति भावः । 'पिच्छि- 

लागरुशिंशुपा: इत्यमरः ॥ 

तत्र तत्पश्नसंछज्नगात्रः पुत्रो नभखतः | 
पर ७ ७ ५ 

न््यग्रोधद्छसंकीनजनादेनद्शां दधों ॥ १६ ॥ 

तत्रेति | तत्र तस्प्ां शिंशुपायां नभस्वत्त: पुत्र: पवनतनयो यो हनूमांस्तत्पन्नसं- 
'छन्तं तस्थाः शिंशपायाः पत्रसंछत पलाशाच्छादितं गात्र यस्थ स तथोक्तः सनू । 

संली ९ द्शां जे पं 

नन््यओधद्लसंलीनस्थ वटपत्रशायिनो जनादनस्थ श्रीमहाविष्णोदेशां दधों । अच्चे- 
पामग्रकाशार्थ तत्र तथा निलीयातिष्ठद्ल्यर्थः | तत्रान्यद्शाया अन्यस्था संभवात्त-. 
त्सदर्शी दशासिति साहद्याक्षेपादसंभवद्वस्तुसंबन्धरूपो निद्शनालंकारः ॥ 

ततस्तद्घस्तात्सी तामपर्यद्त्याह--- 

सह्ली चूतवनादिव स्नुहिवने म्लेच्छेन संस्थापितां 
मारा देवकुछादिवामिषधिया क्षिप्तां इमशाने श॒ुना ।- 

रा है ै] + 

देवीमाश्रमतस्तथा खभवन नक्तंचरेण च्छला- 
दानीतामपनीतवेषरचनामालोकयन्मारुति3 ॥ १७७ 

मल्लीमिति । म्लेच्छेत यवनेन चूतवनात्सहकारोद्यानात् । उद्धल्येति शेषः । 
खुहिवने सिंहुण्डिकावने संस्थापितां निश्षिप्तां मल्हीं विचिकिलालतामिव । 'सह्मी विचि- 
किला शीतभीरुः स्थादपत्रिकाः इत्यसिधानरत्माठा । तथा शुना शुनकेनामिष- 
घिया 4“ के दवकुलाइवालयात् । आकृष्येति शेष: | 'सजातीयगणे गोतन्रे एहेडपि 

कथित कुलम्. इंति विश्वः । इ्मशाने पिठृवने क्षिप्तां माछां ख़जमिव । शोच्या- 
मिल्मथ: । नक्तचरण रावणेन छलादाश्रमतस्तपोवनात् । अपहस्येति शेष: । स्वभव- कि अंकल पल अल 3 र क ली 3 कद अर 00: करी करके पिक कह 

१, 'खमवने' इति पाठः. 



२८४७ चस्पूरामायणम् । 

नमानीतां आपिताम् । अत एवापनीतवेषरचनामपंयतनेपथ्यशीलां देवीं सीताम्। 
तदा तस्मिन्समये सारुतिरालोकयद्पश्यत् । अनेकैवेयमुपमा । शादूलुविकीडितं 
वृत्तम् ॥ 

चर । ओके ५ 

पुनरयमेनामालोक्येव चन्तां ततान ॥ 

पुनरिति | पुनर्भयो5प्ययं हनूमानेनामालेक्यैव वक्ष्यमाणत्रकारां चिन्तां वि- 
चारं॑ ततान चकार ॥ 

तत्पकारमेवाह---- 

ज्योत्लां विनापि निवसन्निशि शीतभानु- 
इछायां विनापि विलसेद्दिवसेश्वरोडपि । 
८ रू ड' 

एनां विना रघुपतिः परिगृह्य धैर्य 
सप्राण एवं बसतीति विचित्रमेतत् ॥ १८ ॥ 

स्योस्स्तामिति । निशि रात्री शीतभानुश्रन्द्रो ज्योत्लां बिना चन्द्रिकां विहा- 
याषि । अलन्ताविना भूतामपीति भाव: । विल्सेद्विलास आप्रुयात् । तथा दिविसे- 
श्वरो5पि सूर्योडपि च्छायां विना च्छायानात्रीं निजमायों कान्तिम् । विहायेल्यथ: । वि- 
लसेत् । नतचित्रमिति भावः । छाया खनातपे कान््ती ग्रतिविम्वाकेजाययों:” इति 

वेजयन्ती । किंखेनां विनेत्यंभूतया सीतया वियुक्त: सन् । रघुपतिः श्रीरामो बे 
मनःस्थैय परिगद्यावलम्ब्य । मनसो निर्विकारलत् थेर्य सत्स्वषि हेतुपु/ इति रसिकाः। 
सप्राणः सजीव एवं वसतीति यत्, एतत्थाणनं विचित्रमाश्येमू । एताइशरूपला- 

वण्यसंपन्नां विहाय क्षणमात्रमपि प्राणान्धारयितुमशक्यल्वादेति भावः । अक्षत्र 

शीतभानुदिवसेश्वरयोज्यौत्म्ाच्छाया विनाभावेन विलसनासंवन्धे5पि तत्संबन्धा- 
मिधानादसंवन्धे संवन्धरूपातिशयोक्ति: । चसन्ततिलकाइत्तम ॥ 

एवं चिन्तयता हनूमता कैथमापि निशीथसमये गते निशीधिनीनाथेउपि 
चेरमगिरिशिखरोपकण्ठसेवामुत्कण्ठमाने दशकण्ठस्तु निद्राशेषेण स्मर- 
शरप्रहारेण च कछुपीकृताक्षः सरसहरिचन्द्नचर्चया जानकीद्शेनेच्छया 
च प्रकटितराग: परिवर्तितवेकेक्षकमालया मैकुटरल्रप्रभया च तिर- 

स्कृतनक्षत्रमालः शनें: शमेरविशद्शोकवनिकाम ॥ 

१. एनामालोक्य” इति नास्ति कथित, २. “निवसेत” इति पाठ. ३. नीते 
निशीयसमये निशीमिनीनाथे चरम' इति पाठः. ४. 'सेनासमुत्कण्ठमाने! इति पाठ:. 
५. शिर' इति नासति क्चित्. ६. परिवर्तित” इति नास्ति कचित्, ७, 'वैकक्षमालया? 
इति पाठ5:, ८, 'मुकुठतट' इति पाठ:. 



सुन्द्रकाण्डम-। २८५ 

एवमिति | झबसमुक्तरीद्या चिन्तयता हनूमता निशीथसमये5घेरात्रकाले  गते. 
गमिते सति । अधरात्रनिशीयो द्वौ! इत्यमर: । तथा निशीथिनीनाथे चन्द्रेंडपि चर- 
मगिरिशिखरोपकण्ठसेवामस्ताचलशइसमीपालुवृत्तिमुत्कण्ठमागेडमिलषमाणे । अखो- 

न्मुखे सतीत्यर्थः। दशकण्ठस्तु रावणो5पि निद्राशेषेण स्वापावशिषश्चंशेन स्मरशर- 

प्रहरेण मन््मथवाणवेवेन च कल॒षीकृतान्यरुणीकृतान्यक्षीणि लोचनानि यस्थ स 

तथोक्त: । “बहुत्नीही सक््थ्यक्षणोः स्वाज्ञात्पच्” इति षच्प्रत्ययः । तथा कछषी- 

कृतानि विकलितान्यक्षाणीन्द्रियणि यस्य स तथोक्त: । तथा सरसहरिचेन्दन- 

चर्चया सद्रवरक्तचन्दनलेपनेन च॑ । “गुणे रागे द्ववे रस: इत्यसरः । जानकी- 

द्शनेच्छया च प्रकटितः प्रकाशितो रागो लौहित्यमनुरागश्व यस्त् स तथोक्तः । 

'रागो5नुरक्तौ मात्सयें छेशादोी लोहितादिषुः इत्यमर: । तथा परिवर्तितो 
परिसंनिवेशेनामुक्ता या वैकक्षकमालोरसि तियंक्प्रसारितपुष्पममाछठा तया च॑ । - 

वैकक्षक॑ तु तथत्तियविक्षप्तमुरसि! इत्यमर: । मकुटरल्प्रभया कोटीरहीरलसल्मणि- 

दीप्या च तिरस्कृता न्यक्ृता नक्षत्रमाल्ला सप्तविंशतिमौक्तिकमाला तारकाश्रेणिश्र 
येन स तथोक्तः सन् । एकत्र अक्ृत्या, अपरत्र कान्तिप्रसाराचेति भावः । 'सैव सक्षत्र- 
माला स्यात्सप्विंशतिमौक्तिका” इत्ममरः । शने: झनेमन्दप्रकारमू । मदमदनावेशव्- 
शादतिमन्द्रमित्यथ: । अशोकवनिकामविशत्पमविष्वान् ॥ 

रजनिचरमभागे वारसीमन्तिनीनां 
करतलकलिताभिदीपिकासाजेनीमिः । 

दिशि दिशि परिसृष्ट यत्तमस्तत्समस्तं ु 
हृदयसवजगाहे केवर्क रावणस्य || १९ ॥ 

रजनीति । रजनिचरमभागे रात्रिविपरिद्त्तिसमये । अपररात्र इत्यर्थ: | वारसी- 
मन्तिनीनां वारनारीणास् । “नारी सीमन्तिनी वधू ,इत्यमरः । करतलकलितामि- 
हँसततलधृतामिदीपिकामिरेव मार्जनीमिः शोधनीमभिदिशि दिशि. .पतिदिशम् ।. .वी- 
प्सायां ह्विरुक्ति: । यत्तमोडइन्धकारो मोहश्व परिस्रर्ट परिशोधितम् । जातमिति शेषः-। 
तत्समरस्त कृत्ल॑ तमः करत रावणस्य हृदयं केवर्ल हृदयमेवावजगाहे प्रविविश । यथा 
लोके ज्लीकरश्तमाजन्या परिसृष्ठो भूपरागः कुन्नंचिन्मन्दिरान्तरं यथा वा दिनकरक- 
राभिम्रृ्ट सवेतो दिके शावरमन्धकारं गिरिगहरं ग्रविशति -तद्गृद्त्यथ: । दीपिकाधर- 
वारनारीपरिवेधितो रावण: परममोहाविश्हृद्यस्तदानीमशोकवनिकां अ्रंविष्ट इति 
फलिता्थः । अन्न जानकीसंगतिहेतुकलेन असिद्धस्य 'रावणहृद्यतमःप्रवेशस्य॒ दी- 

' पिकामार्जनीपरिशोधकहेतुकल्लेनोस्रेक्षणादुस्तेक्षाव्यज्ञकप्रयोगाद्मम्या 4 सा च॑ तमंसः 
लैषमित्तिकाभेदाध्यवसाय मूलातिशयोत्तया रूपकानुप्रापितया निव्यूढेति संकरः ॥ 



२८६ चम्पूरामायणम् । 

ततः कि तन्नाह--- 

सो<र्य॑ मदान्धहदयों रघुवीरपल्ीं 
सीमन्तिनीति हतनीतिरवाप पाप) । 

आमूलछपल्लचितकोमरूसल्कीति 

वैतानपावकशिखामिव वारणेन्द्र/ ॥ २० ॥ 

सो5ष्यमिति । मदेन दर्पेणान्ध॑ विवेकशज्यं हुदय॑ यस्व स तथोत्तः । अत एब 
हतनीतिनेट्टनय: । डुविंनीत इति यावत् । तथा पापानि परदारामिमशैकल्मपाणि 
अस्य सन््तीति पापः । दुराचार इद्र्थ:ः । अर्शआयच्यत्यय: । .सोडयय॑ रावण: 
सीमन्तिनी साधारणयोषिद्ति । मलेति शेषः । नतु निजकुलनिर्मूलनमूलभूतां 
जानातीति भावः । रघुवीरपलीं श्रीरामधर्मभायीम् । वारणेन्द्रो मत्तरज:। मूलादारभ्य 
आमूलम् । 'आइमयादामिविध्यो:” इल्रव्ययीमावः । ततः पहक्रवितशब्देन 'सुप् सुपा! 
इति समासः । आमूलपह़विता संजातपछ्वा । तारकादित्वादितचू । कोमला अभिनवा 
च् सल्की गजप्रियलताबिशेष: सेति । मत्वेति शेप: । 'सह्की स्थाह्नजप्रिया! इति 
हलायुध: । वितानस्थरायं बैतानो यज्ञीय: । 'वितानो यज्ञविस्तारों लामेति ऋतुकर्मणि! इति 
विश्व: । स चासी पावकश्न तस्य शिखां ज्वालामिवाप प्राप। उपसालंकारः । अन्न रघु- 

वीरशब्देन श्रीरामवीर्यात्सीतापातितरल्यान्निजदुर्नयाचास्यासभसात्युत्व॑ सूचितमित्य- 
बगन्तव्यम् ॥ 

तदशनेन वेपमानतनछता मेथिढी कापुरुषविषयपरुषवचनपार- 
स्पर्येण विदीयमाणह॒द्या हृद्यदूयिताशयप्रद्ययादमुसेव तूँणमन्तरत:; 

कृत्रा स्थिता पर्यभाषत ॥| 
एतदिति । एतदर्शनेनेतस्य रावणस्त कर्मण: दशनेनावलोकनेन वेषभाना कम्प- 

माना तलुलता गात्रवढ्ली यस्थाः सा तथोक्ता मैथिली । कुत्सितः पुरुष: कापुरुषः । 
पव्िभाषा पुरुषे! इति विकल्पात्कुशच्द्स्थ कादेश: । तस्त विषयाणि गोचराणि । इुर्जनो: 
चितानीति थावत् । ताहशानि यानि परुषवचनानि कर्णकठोरदुभाषणानि तेपां पा- 
रम्पर्यंण परम्परया। "मां हृष्टा नागनासोरुगूहमाना स्तनोद्रम् । अदर्शनमिवात्मानं 
भवानेतुं लमिच्छसि ॥ कामये त्वां विशालाक्षि वहु मन्यख मां प्रिये ॥! इत्या दिरामायणो- 
क्तरीला। अवाच्यवचनप्रहेलिकयेत्यर्थ: । विदीयमाणहदया विश्ीयमाणान्त:करणा सती । 

. हृदयदयितस्थ आगेश्वरस्थ श्रीरामस्याशये सर्वदा स्वजिषृक्षारूपामिप्राये प्रद्ययाद्विश्वासा- 
द्वेती: । अमुं रावण प्रय्येव । नतु व्यक्त्यन्तरं प्रतीलर्थ:। ठणमन्तरतो मध्ये कूल्ा स्थाप- 

१, दरशनवेषमान”! इति पाठः, ३. 'विपयवचन? इति पाठ:, ३. 'दयितशौर्यँ 
इति पाठः, ४. त्ृणाय मत्वा तृणम! इति पाठः 
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हे ] ९ । 

. यिच्ा सविता वत्तमाना सता । पर्यभाषत पत्युवाच । रावणस्य साक्षात्ससाषणानहला- 

त्तणव्यवधानकरणं द्रछ्व्यम् । यद्वा यथा श्रीरामस्वृणेनेव काकासुरं निरसितवान्, तथा 

तेनैव तृणेन ल्ामपि निरसिष्यतीति ज्ञापनाथे वा, पशुसमानस्थ तवेद तृणमेव भोज्य- 

समिति बुद्धा वा, तृणदंशनेन श्रीरामपादयों: पतेति बुद्धधा वा, आत्मग्रशंसापरस्य 

तवैश्वथभततणसद्शमिति बुद्धथा वा, जगदेकवीरस् श्रीरामस्यापराधाचरणेन 

भवान्सानुबन्धो विनशिष्यततीति तृणं छिखा निवेदनाथ वा, तृणसन्तरतः ऋचा अत्यु- 

त्तरं दत्तवतीद्यर्थ: ॥ 
तत्मकारमेवाह--- 
आय, सकलससाचारप्रातस््लानछ परसष्टी नन कुरछूशुरुसबत; पर- 

केलत्ररतिरपन्रपां जनयति हि गोत्रजातानाम् ॥ 
अयीत्यादिना । अयि इल्यामत्रणेन तस्थ नामाप्युच्चरितुमनहेँमितीत्थं निर्दे- 

शितमित्यचगन्तव्यम् । सकला: समस्ता ये समाचारासत्तद्वणाश्रमोचिताः सम्यगाचा- 

रासतेषां प्रतिष्ठायां निष्ठः प्रतिष्ठातात्यये यस्त् स तथोक्त: । समस्तसदाचारनिरवेहण- 

घुरीण इत्यथै: । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी अह्मा । 'परस्थ: कनिः:” इति कनिप्न- 
लय: । “औणादिकस्तत्पुरुषे कृति वहुलम” इत्यछक । स्थास्थितेस्तृणाम” इति 
वक्तव्यात्पच् । भवतस्तव कुलगुरुनेनु कुलस्वामी नज्ु । वेशगप्रवतिकः खल्वित्यथ: । 
ब्रह्मणो नप्तूल्वात्व॑ महाकुरुप्रसूत एव जातो5सीति भाव: । अस्तु । ततः कि ततन्नाह-- 

परेति | परकलत्रेष्ु परदारेषु रतिरनुरागों यस्थ स तथोक्त: । भवानिति शेषः । 'रतिः 

स्रभ्रियायां च् रागेंडपि चुरतेडपि च इति विश्वः । गोन्रजातानां लद्व॑ंशोद्धवानाम् । 
ओत् बंशे पुमाज्शैले! इति भागुरिः । अपन्नपां लजमां जनयत्युत्पादयति । हिरवधा- 
रणे । शेषे ग्रथमः । त्वदीयजुग्रुप्सितकर्मवश्ञात्तद्व॑ंध्या लजिता भवन््तीत्यर्थ: । सदा- 
चारप्रतिष्ठानिष्ठपरमेष्टिवेंशजेन त्ववा तन्निष्ठेनेव वर्तितव्यम्। नत्वेबंभूतदुराचारेण 
सदाचाराणां त्वद्नोत्रजांतानां लणाजनकेन भवितव्यमिति भावः | 'कलत्र श्रोणिभा- 
थो:”, 'लजा सापत्रपान्विता? इति चासरः ऐ 
तथा च किमत्रेतिकर्तव्यमित्याशइंच मयोपदिश्यमानसेतद्धिते तवावश्ये कतैव्यम् । 

तथा च श्रेयो भविष्यत्तीत्याह--- 

भूयोउप पतन्चवटापारेसरससु जनसेनुकूलप्रभञ्षन इवानुकछः कैडो- 
पकण्ठ परिभ्रष्ञा नावमिंव यदि नयथा।, ताह तबाएे दयते नियत 

खा सदीयों जीवितेशः साक्षाजीवित्तेशोडपि त्रयि दयाडुभवेत् ॥ 
निर्देश भ्रूय इंते | असुं जनसित्यात्मनिदेश: । सामित्यथेः । पुरुषडुद्धिरिव सयि करवैव्या 3280 जे कक अब कक कक पलक कलर 

१, अयि भो:” इति पाठः. २ कलजमात्रनेत्रप्रसक्तिरप्यनिरपतन्रपां? इत्ति पाठ, 
३. अनुकूल” इत्ति पाठ “कूलोपक्रण्ठपरिश्रष्ठाम्? इत्ति पाठ 
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न तु ल्लीवुद्धिरिति ज्ञापनाथमित्य॑ निर्देश: । पश्मवटीपरिसरं पश्चवत्थाश्रमपर्यन्त- 

भुवम् । 'पर्यन्तभूः परिसरः”. इत्यमरः । अनुकूलगप्रभज्ञनोड्लुकूलवायुरिव परिश्रश्॑ 

अतिकूलवायुवशादमार्गगर्ता नाव॑ कूलोपकण्ठं तीरपन्तमिव । इंत्यनेकेवेयमु- 

पमा । भूयः पुनरपि नयेथा यदि आआ्रपयेथाल्लेत् । नयतिद्विंकर्मकः । तहिं मदीयो 

जीवितेशो मत्पाणेश्वरः श्रीराम: । परमद्याढ़्रिति भावः । 'जीवितेशो यमे कान्ते' 

इति विश्वः | तवापि दारापहरणरूपापराधकतुरपि । संवन्धसामान्ये पष्ठीत्युक्ते आकू । 

नियतं निश्चितं दयते दयां करिष्यति | महापराधी दुराचारोड्य हसगत इति न 

मारयिष्यतीत्यथः । वर्तमानसामीप्ये वर्तेमानग्रत्ययः । इत्थ॑ शरणागते त्वयि 

काकासुरवदयां करिष्यति । तादात्विकगुणगणनापरतन्त्रा एव दयालवों न पूवोपराध- 

परतन्ना इति भाव: । अतः साक्षानीवितेशः अल्यक्षान्तको5पि त्वयि विषय द्याल- 

देयावान्मवेत् । न मारयेदिल्यथ: । श्रीरामदयापात्रस्य कर्थ मरणमिति भावः ॥ 
नचैव मत्यत्यर्पणेन प्राणन्राणमात्रमेव फलम्, अपि तु सकललोककलाघनीयश्री- 

राममैन्नीपात्रमपि भविष्यसीद्ाह-- 

दाशरथेरंजय्याया मेज्या। पात्रमपि भवितासि ॥ 

दाशरथेरिति | दाशरथे: श्रीरामस्य संवन्धिन्या अजय्याया जेतुमशक्याया 
अपरिहार्यायाः । यावजीवनभाविन्या इति यावत् । 'जम्यो यः शक्यते जेतुं जेयो 

जेतव्यमात्रकः इत्यमर:। क्षिग्यजय्यों शकयार्थ! इति निपातनात्साधुः। मैन्ष्याः 

सख्यस्थ । मैत्री व्याख्याता । पात्र योग्यो भवितासि भविष्यसि । अभ्युच्चयश्चार्य 

लाभस्तव भवितेति भाव: । 'योग्यभाजनयोः पात्रम” इत्यममरः ॥ 

विपक्षे दृण्डमाह--- 

किंतु खरप्रमुखनिशाचरवठमथनसमयरुचिरलभ्मसान्द्रवेसापक्लिलमु- 

खमायेपृत्रस्य शिलीमु्ख भवन्तमन्तरेण कः अद्धीत निजह॒द्यगलित- 

रुधिरधारया प्रश्षाठयितुम् ॥ 

कित्विति | किंतु । मदुक्तादन्यथाकरण इल्यर्थः | खरप्रमुखनिशाचरवलूस को- 
पयुक्तखरासुरप्रश्टतिराक्षससेनाया मथनसमंत्र विध्व॑सनकाले रुचिरें यथा तथा । 
मुचिर! इति पठेडइतिचिरकालमारभ्य । रूप्रया संसक्तया सास्धवसया मेहुर- 

मेदोविश्येपेण पप्निल पशुवत् । 'पिच्छादिल्लादिलचू? । मुखं अग्न॑ बदन च यस््र त॑ तथो- 
कम । आर्यपुत्रत्य श्रीरामस्य शिलीसुर्ख वाणम् । अलिं चेति अतीयते । भवन्तसन्त- 
रेण त्वां बिना । अन्तरान्तरेण युक्ते! इति द्वितीया । निजहदयात्खकीयबक्ष:ःस्- 
लाडलिता निःल्नता या रुधिरधारा तया अक्षालयितुं शोधयितुं कः श्रदधीत श्रद्धा 

१, अजेंयस्य” इति पाठः, २. 'सुचिर! इति पाठ:, ३. 'बसापड्ूपक्लिलित” इति पाठ, 
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कुर्यात् । तादक्छिलीमुखक्षालने त्वमेव श्रद्धावान् । नानन््य इत्यधः । महुर्दानवधा- 

करणे श्रीरामः खरविदारणवाणेन त्वदीयो वक्षो विद्ारयिष्यतीति भाव: | द्षदन्त- 

रोरुपस्गवद्वृत्तिवाच्या? इति श्रच्छब्दस्य पूर्वेनिषात: ॥ . 

आस्तां तावद्रामवाणवाती । लक्ष्मणवाणानां त्वचि निपततां को था भिवारबितै- 

लद्याह--- - 

अथवा जनस्थानसमरादारभ्य समराभावावग्रहतृपितानां सामि- 
9 धिव 

त्रिपन्निचातकानां शोणिताम्बुपारणां तवापनयश्रेत्कः समर्थो निवार- 
4 

यितुम ॥ 

अथवेति । अथवेति पश्षान्तरे । जनस्थाने यत्समरं खरादिराक्षरायारणं रण तब्ना- 
दारभ्य | ततः प्रभ्तीदर्थ: । 'अन्यारादितिरतें-/ इत्यत्न आरभ्यार्थत्रोगेइपि! इति घच-_ 
नात्पक्षे प्॑चमी । अतएवं, तथा 'कार्तिक्याः प्रश्द्याग्रह्ययणि! इति भाष्यकार प्रवोगादेव 
प्रभ्मतिशब्द्योगात्पश्नमीति कैयट:। समराभाव एवावग्रहों वृष्टिप्रतिबन्ध इति दृपकमन । 
धृश्टिवेष तद्विधाते5वग्नहावग्रहीं समौ” इत्यमरः । तेन तृषितानां सोमिल्षिपश्षिणाँ उक्ष्मण- 

वाणानामेव चातकानां पक्षिविशेषाणाम् । 'पतन्नीरोप इषुद्रेयो: इल्ममरः । झोणिताम्यु- 
पारणां त्वद्क्ताम्वुपानं तवापनयश्रेत्प्र्यपणाभावरूपदुन्नंयों यदि तांटू निबारभितुं के 
समर्थ: । न को5पील्यर्थ: । अमोघानां लक्ष्मणवाणानां गतिं ब्रग्मापि वारचितुं न 
शक्तः । अतखटद्ठाणा अपि त्वद्वुधिरं पास्यन्तीति भाव: ॥ 

अथ निशिचरनाथ॑ पैश्चचाणीविभिन्न 
न हि जनकसुताया$ प्रापदेकापि वाणी । 

जनमुपनतसूत्यु पश्चचकऋाहिद् 
विशति हतविषाधेरोषधेः कि नु शक्ति: ॥ २१ ॥ 

5. 0 नर . न ५ न 

अथोाते । अथ जानकीभाषणानन्तरं पदश्चानामरविन्दादीनां धाणानां रानादह्टारः 
पञ्मबाणी । त्िलोकीवद्त्र प्रक्रिया । तया विभिन्नं॑ विद्रितम्। अलन््तकागोपएत- 

मित्यर्थं: । एकवाणमिन्नस्थवावस्था वक्तुं न शक्यते, पश्चबाणशिन्नस्त्र तुयवँं 
व्यमिति भावः । निशिचरनारथ रावणं जनकसुताया एकाप्युक्तानां बाचां 
काचिदपि वाणी वाप्त आपत् । कासान्घहृदयोडयं न कासपि वापीमस्ट्णो: 
आप्रेतिलेंह । हिरवधारणे । िहँताववधारणे” इत्मेमर: । तन्न इद्धानगभाह--ज्ञन- 

सिति । उपनतम्ृत्युमापन्नमरणम् । अत एवं पश्चवक्तेण प्ममुसेनादिना रापण दए् 

त्वदद्नगलितशोणित” इति पाठ5:, २. 'तवापनयघधनतश्रेत्” इति पाठ:, ३, 'पश्च- 
चाणावसिन्नम” इत्ति पाठ 

च्० रा० २५ 
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जन॑ हतविपाथे: । विपदोपपरिहरणशक्ताया अपीलर्थ: । ओषधेः शक्ति: सामर्थ्य 
विशति कि नु।न प्रविशलेवेत्र्थ:। रश्मन्तालंकार:---यत्र वाक्यद्वये विम्बप्रतिविम्ब- 
तयोच्यते । सामान्यपधर्मो वाक्यज्ञैः स दृश्ान्तो निगयते ॥? इति लक्षणात् ॥ 

एवं जनकदुहितुरबधीरणाफणितिसाकण्ये कोपपराड्युखो दशमुख- 
स्ताममितो निवसन्तीरारक्षिकराक्षसीरुद्दिश्य भवत्यः, चतुभिरप्युपा- 
थैरेसामवर्श्यं वश्यां कुरुष्वम् । इयमननुकूछा चेदिमां हताशां प्रातरशनाय 
महानसं तयत' इल्यादिश्य निशान्ते प्रद्यासन्ने निशान्तमेव प्रेविचेश ॥ 

एवमिति | एवमुक्तरूप॑ जनकदुहितुः सीताया अवधीरणाफणितिमवसानंनाव- 
चनमाकण्य॑ कोपपराझछुखः कोपविहलो दशमुखस्तामभितः । तस्थाः सीताया: 

समन्तादिद्यर्थ: । 'अभितःपरितः-” इल्यादिना द्वितीया । निवसन्तीर्व॑र्तमानाः । 

आरक्षण संरक्षण प्रयोजनमासामिद्यारक्षिक्य: । प्रयोजनम्” इति ठकि डीपू। ततः 
(जिया: पुंचत) इल्यादिना पुंवद्भावः ! ताश्व ता राक्षयशत्र ता उद्दिश्य । भान्तीति 
भवत्यः । अघटितघटनानैपुण्यसंपन्लेन ग्रशस्ता: दे राक्षस्यः । 'भातेडबतु:” इत्यो- 

णादिको डचतुप्रद्ययः । 'डगितश्र' इति डीपू । यूय चतुर्मिरप्युपायेः सामदानभेद्- 
दण्डरुपैश्वतुमिस्पायेरप्येनां सीतासवह्यं नियतं वश्याम्। वशं गतः? इति यत्पत्ययः । 

कुरुध्वम् । येन केनाप्युपायेन वशीकुरुध्वमित्यर्थ: । अथेयं सीतानजुकूलावशगा 
चेत्तहि हताशां नश्चुद्धिमिमां सीता प्रातरशनाय आतःकाल्भोजनाथ महान पाक- 
स्थानम् । समानी रसवल्यां तु पाकस्थानं महानसम्' इल्ममर:ः। नयत प्रापयत । 

एतन्माँसं विशस्यथ पचनार्थमिति भावः । नयतिद्विकर्मकः । इस्येवमादिद्याज्ञाप्य । 
निश्ञान्ते निशावसाने । प्रभात इलर्थः | अद्यासन्ते समीपवार्तिनि सति । निशान्तं गरह- 

मेव प्रविवेश प्रविष्वान् । 'निश्वान्तं गहशान्तयो:? इति विश्वः ॥ 

तदनु क्षणदाचरीणां भीपणवीक्षणवाग्दोषोन्मेपणमुकुलितहनद्यपुण्ड- 
रीका पुण्डरीकयूथपरिव्वतसारज्ञाज्नाभज्ञीमज्जीकुवीणा गीवोणतरुणीब 
शापवलादँसुधां प्रपन्ना जनकनन्दिनी चिन्तामेवमकरोंत ॥ 

तदन्विति । तदनु रावणगृहअवेशानन्तरं क्षणदाचरीणां त्रिजठापश्द्यारक्षिक- 
राक्षसीनां पिशाचीनां च भीपणानि भसयंकराणि वीक्षणानि विछोकनानि यरिमिसत्त- 
ओक्त तस्माद्वाग्दोपोन्मेपणात् तत्य ल॑ राक्षसेनद्रस्स भाया भव यशखिनि' इल्मादि 
डुर्वचनोचारणात् । तथा वागेव रात्रिसस्था उन्मेषणादाविर्भावाद्धेतो: । दोषा रा- 

१, आरक्षक! इति पाठ: ३. आहय? इति पाठः. ३. 'एनां ममावश्यम? इति 
पाठः, ४. आतराशाय इति पाठ:, ५. 'विवेश” इति पाठ. ६. भीषणबीक्षणक्षणदा- 
चरीणां वाक्यदोपान्मेपान्मुकुलित इति पाठः, ७. 'बसुंधराम? इति पाठ:, 
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: ब्रिमुखे राज्रावन्नानव्ययमिष्यते! इद्यमिधानात् । मुकुलीकृतं॑ संकुचितं हृद्यसेव 

“बुण्डरीकमभ्सोज॑ यस्था; सा तथोक्ता । राक्षसीपरुषभाषणवज्ञात्रिसिन्नहृदयेलथथः । 

पुण्डरीक॑ सिताम्भोजम् इसमरः । क्लेषसंकीणोंडत्र॒ रूपकालंकारः । कि च पुण्डरीक- 

थो व्याप्रसमृहः । “ब्याप्रेडपि पुण्डरीको ना! इत्यमरः । तेन परिइताया उपनिव- 
४ ५ |. 

द्वायाः सारब्ाइनाया हरिणाइनाया या भड़ी परिपाटिस्तामज्ञीकृवाणालुवर्तमाना । 

प्राणप्रयासपर्यस्तावस्थां प्राप्रुवानिरथ: ॥ उपसा । करोतेस्ताच्छील्ये शानच् | तथा ' 

शापवलादसुधां प्रपन्ना भूलोक॑ श्राप्ता गीवीणतरुणी सुरसुन्द्रीव स्थिता जनकनन्दिनी । 

एवं वक्ष्यमाणरूपां चिन्तामकरोत् ॥ 

तत्प्रकारमेवाह--- 

नून॑ विद्तद्वत्तान्ते जदाुषि गतायुषि | 

सासिहस्थासाय्यपुत्र: कि नाधिगतवान्प्रभुः ॥ २२ ॥ 

नूनमिति । विदितो ज्ञातो इत्तान्तो मदपहारवार्ता चेन त्तस्मिज्ञगयुषि गतायुषि 

सते सति । आर्यपुत्रः श्रीराम इह तिछठतीतीहस्थाम् । अन्न लक्षायां स्थिताम् । 

इहशब्दादव्ययात् 'छुपि स्थ/ इति स्थप्रद्ययः । मामनधिगतवान्किमज्ञातवान्कि 

नूनम्। अन्यथा कथसय्य नात्रागच्छेदिति सावः 0 | 

आहोखिस्ऋव्यादमायया विपयेस्तप्रकृततेः काकुत्स्थस्य किस्व॒नास्था 

संजायते ॥ हे 

आहोस्विद्ति । आहोखिद्यद्वा । कव्यादमायया राक्षसवश्चनाशक्षया विपयेस्त- 

प्रकृतेविंपरीतभावस्थ । पूर्वविलक्षणामवस्थां आपितस्थेत्यथ: । काकुत्स्थस् भ्रीरामस्ा- 

नास्थानादरः संजायते कि समुत्पद्यते किम । मयीति शेष: 0 ् क 

अथवा ॥ 
अथवेति । पक्षान्तरे ॥ 
तंदेवाह-- 

न केवर्ल मामहरदुरात्मा 
कृपा च रामस्य निसगेसिद्धाम् । 

इद न चेत्संश्रितवत्सल३ कि 
भवेत्स तृष्णी जगदेकबीरः ॥ २३ 0 

नेति । इरात्मा ुहँदयो रावणों मां केवल मामेव नाहरन्न हृतवान् । किंतु नि- 

१. 'मामिहावस्थितामायपुत्र: कि नावबुध्यते! इति पाठः, 
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वा माययापहतचानिद्यर्थ: । ननु कथमेतन्निर्णीयत इत्याशडूय तत्र युक्ति वक्ति--इंद- 

भेतत्कृपाहरणं न चेत्ताई संश्रितेष्वाश्रितिषु वत्सल: खिग्घ: । निरन्तराश्रितरक्षणत- 
त्पर इल्यर्थ: । 'श्रीमान्खिग्धस्सु वत्सल:” इत्ममरः । वत्सांसाभ्यां कामबले! इति ल- 
अप्रत्यय: । जगदेकवीरः । निम्नहानुग॒हसमथ इत्यर्थ: । स श्रीरामः तृप्णी भवेत्किंसू। 

उपेक्षापरतन्नो जायेत किम्। न भवेदेवेत्यथेः । कृपाहरणाभावे कथमित्थ समर्थआा- 
स्वाश्रितेष्र तृ्णीभाव इति भावः । अन्न कृपाहरणासंवन्बेडपि तत्संवन्धोंक्तेरतिश- 

योक्तिः । उपेन्द्रवज्ा इत्तम् ॥ 

इत्थं विरूप्य रघुपुंगवरमेव संत्त चिन्तयन्ती कृच्छान्मूच्छोमगमत् ॥ 
इत्थमिति । इत्यमनेन अ्रकारेण विलप्य परिदेवनं कला रघुपुंगव॑श्रीराममेव सं- 

ततं निरन्तरं चिन्तयन्ती मनसि भावयन्ती सती । छृच्छात्पाणसंकटान्मूच्छो मोह- 
मगमत । भ्रीरामसंवेदनेन रावणभर्त्सनानुसंधानेन च विसंज्ञाभूदित्यर्थ: ॥ 

ततः कि तन्नाह--- 

निशाचरीस्तां निरवय्शीरां 
निर्भत्सेयन्तीरनिंभू्त निवाये । 

अस्वप्नल्ञोकोत्सवमात्मदर् 
दुशस्वप्रमेके त्रिजटा जगाद ॥ २४ ॥ 

निदशाचरीरिति । निरवयशीलां निदुश्खसावाम्। 'अवशद्यपण्य-? इत्यादिना नि- 
पात: । तां सीतां निर्भर्सयन्ती: परितर्जयन्तीः । भत्सेयतेः परस्मेपद्ल व्याख्यातम्। 

निशाचरी राक्षसीनिश्तं निश्वरं निवार्य निषिद्व त्रिजठा नाम काचिद्ृद्धराक्षसी सीता- 

पक्षपातिनी । अस्वप्नलोकस्य देवनिवहस्पोत्सवं हर्षजनकम् । श्रीरामाभ्युद्यसूचकला- 

दिति भाव: । उत्सूते हर्षमिल्लेप उत्सवः परिकीतितः” इति रसाकरे । आत्मह्थ्सात्म- 
नानुभूतमेक दुःखप्न॑ रावणविनाशसूचकत्वाहु स्वप्न जगादोक्तचत्ती । तथा व रा- 

मायणम्--स्वप्नो हमर मया दो दारुणो रोमहपणः । राक्षसानामभावाय भर्तुरखा 

जयाय च ॥/' इल्यादि । इत्तमुपजातिः ॥ 

न केवल स्वयमेव कथितवती त्रिजटा, किंतु सीताया आलम्बनभूताप्यभवदिलद्याह--- 

किच॥ 
कि चेति॥ 
तत्यकारसेबाह--- 

उपन्नवृक्षस्य परोक्षभावा- 
््व ७ 3, दुपेत्य प्रथ्वी सुचिरं छुठन्थाः । 

१, एवं संततम्” इति नाखि कचित्, 



. झुन्द्रकाण्डम् । . २5ई 

नक्तंचरखीमुखकशितायाः 

सीताछूतायाख्लिजदा जदामूत ॥ २५ ॥ । 
उपच्रेति । उपन्नइश्वस्थान्तिकाश्रयकक्षस्य । तद्गपस्य श्रीरामस्येत्यर्थ: । 'स्थाडुपन्नो- 

इन्तिकाश्रय:? इत्यमरः । 'डपन्न उपाश्रयः” इति निपातः। परोक्षभावादसांनिध्याद्धेतो: 

पथ्वीं भुवमुपेत्य सुचिरम् । अतिचिरकालमारभ्येत्यर्थ: । छठन्द्या विवतमानायाः । कि 

च नक्तंचरज्लीणां राक्षसीनां सुखैः परुषवचने: कर्शितायाः काइये प्रापिताया: । निपी- 
डिताया इति यावत् । तथा नक्तचरख्रीणां शियिल्याख्यकीटकविशेषाणां मुजैवेदनैः - 
कशिताया: करतिताया: । नक्तंचरछीशब्दः शिथिलीवाचकत्वेन निषण्टन्तरेघु स॒ग्यः । 

सीताया एवं लताया: । त्रिजटा जठा शिफा | पुनरुत्थानालम्बनेत्यथ: । अभूंदासीत् । 

स्कन्धशाखाशालें शिफा जठा! इत्यमरः । श्रीरामविजयसूचकशुभनिमित्तकथनेन 
'सीतायामाश्वासयामासेत्यथेः । छेषसंकीर्णोंब्यं रूपकालंकार: । उपजातिबृत्तम् ॥ 

तद्नन्तरमात्मत्यागाय स्पृहयन्दां मेथिल्यां मारुतिरियमनुपेक्षणीया 
तपर्विनी नीतिममुश्चवतीति चिन्तां परिग्ृह्य नेदीयानस्था बभूव ॥ 

तद्ननन््तरमिति । तदनन्तरं त्रिजटाखप्रकथनानन्तरं मैथिल्यां सीतायामात्म- 
व्यागाय देहत्यागाय । आत्मा जीवे धतौ देहे' इत्यमिधानात् । 'स्प्वहेरीप्सित:” इति 
संप्रदानलाचतुर्थी । स्प्ृहयन्द्यामभिलपन्तद्याम् । राक्षसीविरचितोपद्रवासहिष्णुत्वादिति 
भाव: । मारुतिहँनूमान् । तपस्विनी शोच्या । 'शोच्येषपि च तपर्विनी? इत्ममरः । 
अनुपेक्षणीयानाद्रणीया । न विल्म्बकरणेन हिंसनीयेति यावत् -। इति मत्वेति शेष: । 
नीतिममुञ्नन्तीम् । नीतियुक्तामित्यर्थ: | 'शेम॒चादीनाम्! इति मुमागमः । चिन्तामे- 
तत्संमुखीभावविचारं परिगृह्य कृबा | अस्या मैथिल्या नेदीयानन्तिकवर्ती बभूव । 
“अन्तिकसावयोर्नेद्साधी” इति नेदाद्ेशः ॥ 

ततरइ 

तत इति | ततो नेदिश्त्वानन्तरम् ॥ 

देव्या दुशाननवचोमयवजदीणे- 
कणोन्तरबत्रणविरोपणभेषजानि । 

विस्रस्भणाथेसयमन्वयसंगतानि 
/५ ८6७९ (कप +० मय पे पु रासामिकीतनमधूनि शन्ेन्येषिश्वत् ॥ २८ ॥ 

पु कर ४ 2:56 ,23 २० 

। दुव्या इंते। अय॑ हनमान्दशाननस्थ रावणस्य वचोमयं वाध्ूूपं यद्नज्जमायुध॑ तेन॑ 
दीर्णयोविंदारितयो: कर्णयोरन्तरे यानि ब्रणानि क्षतानि तेषां विरोपणे चिकित्सायां 
गाज पिता नि । भेषजीषधरभेषज्यानि! इत्ममर: । तथान्वयेन वंशेन संगतानि। 
राजा दशरथो नाम रथकुज्ञवाजिमान्? इत्यादि चंशगअशंसापू्वेकाणीत्यथेः [ रामासि- 
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की्तनानि श्रीरामनामसंकीर्तनान्येव मधून्यस्तानि देव्याः सीताया विद्धम्भणार्थम् । 
विश्वासोत्पादनार्थमित्यथे: । सभी विद्तम्भविश्वासी! इत्सयमरः । अर्थेन सह निल्यस- 
मास: सर्वेलि्िता च वक्तव्या। शनैरतव्यम्र॑ न्यपिश्चत् । भ्रावितवानित्यर्थः | रूपका- 
लुंकार: । वसन्ततिलकादत्तम् ॥ 

तदनन्तरं समन्तात्ंप्रसारितनयना जनकतनया तस्यां शाखायां शा- , 

खाम्रममुद्वीद्य दुध्स्वमबुद्धवा चकितहदया सलध््सणमाय रामाय भरते 

भद्रमाशंसमाना जनमिसं दुरापस्वापं स्वप्न कथमाप्तुयादिति विचिन्त्य 
सायया समायातनेकत इंति बुद्धवा तस्मान्मारुतपुत्रात्तत्रास ॥ 

तदनन्तरसिति | तदनन्तरं श्रीरामसंकीर्तनानन्तरं जनकतनया सीता समन्तात्। 
दिक्षु विदिक्ष चेद्यर्थः | प्रसारितनयना कुत एतत्ायुक्तमिति प्रवर्तितदृष्टिः सती । 
तस्याम् । नेदिष्ायामिद्यर्थः | शझाखायां शिंशुपाविटपे । स्थितमिति शेष; । शाखाम्रर्ग 
वानरसुद्ीक्ष्य दुःखप्बुद्या दुश्स्वप्तोडयमिति भ्ान्द्या। स्वप्ने वानरदशैनस्थाशुभसूचक- 
लेन शात्रसिद्धल्वादिति भावः । तथा रामायणे--“खप्नो मयाय॑ विकृतोडथ दृष्ट:ः शाखा- 
सुगः शास्रगणैनिंपिद्ध:ः इति चकितहृदया संग्रान्तान्तःकरणा अत एवं सलक्ष्मणाय 
लक्ष्मणसमेताय । 'तेन सह्देति तुल्ययोगे” इति वहुजीहिः । 'वोपसरजनस्थ” इति सहश- 
च्स्य सत्वम। भरत्रे प्राणेश्वराय श्रीरामाय। “चतुर्थी चाशिष्यायुष्य-? इल्यादिना चतुर्थी । 

भद्दं कुशलमाशंसमाना । 'स्वस्कवसुुु रामाय सलक्ष्मणाय! इति कल्याणाइंसनं कुर्वा- 
ग्रेल्वर्थ: । 'स्वश्रेयर्स शु्मं भद्वं कल्याणं मइले शुभम! इल्यममरः । आइपूर्वाच्छंसतें: 
शानचू। ततो दुरापस्वाप दुष्प्रपनिद्रमू । 'स्थान्िद्रा शयनं खापः इत्यमरः । एतेन 

जागराख्या चतुर्थी मदनावस्था सूच्यते । तदुक्तम---“दृइमनःसब्संकल्पी जागरः कृ- 

शत्ता रतिः । हीत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनद्वदशा दर ॥! इति । इममीट्गवस्थापन्न 
जनमिद्यात्मनिर्देशः । स्वप्न: स्वप्रदशा कर्थ कुतो वाप्रुयात्संगच्छेत् । नाप्रुयादिवे- 
लर्थ: । तन्नान्तरीयकलत्वात्तसति भाव: । तथा च रामायणम--स्वप्नो5पि नाय॑ न हि 
मे$स्ति निद्रा शोकेन दुःखेन व पीडिताया:? । इत्यनेन प्रकारेण विचिन्त्यालोच्य मा- 
यया वानरभूमिकया समायातः पुनरागतो5्य॑ नेर्क्ती रावण इति बुद्धथा । तदह्गोचर- 
आन्लेत्यर्थ: । तस्मात्तवामृतान्मारुतपृत्रात्तत्रास विभाय । “भीज्राथीनां भयहेतुः! इत्य- 
पादानत्वात्पश्नमी ॥ 

ततः कि तन्नाह--- 
न ९ चनवेचि «५ हे. ३ सो5पि समवतीय वचनवेचित्र्याज्ननकपुत्री प्रद्याययितुमाझ्षनेयः 

ऋताझलिग्यजिन्नपत् ॥ 

१. 'रामाय” इति नास्ति क्चित्, २. 'विचिन्तयमाना मायासमायता” इति पाठ:, 
३. पति! इति पाठ:, ४. 'अल्यापयन्?, 'प्रद्याययन? इति पाठी. 
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स॒ इति | स आज्ञनेयो5पि समवतीर्य शाखाया: सकाशादवरुह्म वचनवैचित्या- 

त्तत्कालोचितनिजवचनरचनाविशेषचातुयोजनकपुत्रीं जानकीं ग्रद्माययितुं समाश्वास- 

यितुम् । 'प्रत्याययन” इति शत्रन्तपाठ आज्ञनेयविशेषणम् । समाशासयत्नि- 

_ हर्थ: । 'प्रत्ययोध्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुष! इत्यमरः: । कृताज्लिविरचित॒करसं- 

पुटः सन् । विनयलक्षणमेतत् । व्यजिज्ञपद्धिश्ञापितवान् ॥ 

विज्ञानप्रकारमेवाह-- 

कल्याणि लट्वियोगेन तीत्रवेगेन ताम्यतः । 

राघवेन्द्रस्थ दूत मामन्यथा सा सम सन््यथा; ॥ २७ ॥ 

कब्याणीति । हे कल्याणि शोभने जानकि । एतेन सोभाग्यासिधायकेन संबों 
चनेन श्रीरामस्य कुशल सूच्यते । गौरादित्वान्डीप् । तीज़वेगेन चण्डरयेण । इुर्निरो 

ह्यर्थः । 'तिग्म॑ तीक्ष्णं खरं तीज चण्डमुप्णं पढ़ स्पृतम! इति हलायुध: । लवद्ठि 
योगेन त्वद्विरहेण हेतुना ताम्यतो ग्लायतः । छ्लिश्यत इल्यथेः । एतेन व्यापारान्तरा- 
सक्तत्वशज्ञ न कार्येति सूच्यते । राघवेन्द्र्स रघुनायकस्थ दूत॑ संदेशहरम् । 
“सात्संदेशहरो दूतः” इत्यमरः । मामन्यथा प्रकारान्तरेण मा सम मनन््यथा: । न वि- 
जानीया इल्यथ: । 'स्मोत्ते लड़ च! इति चकारादशीरथ लड्ट । “न माड्योगे' इल- 
डागमाभावः ॥ 

त्वया सह प्रस्थिताचित्तजृत्ति- 

विभावरीकोकसमानधसो । 
बचोउब्रवीन्मैथिल्ि मन्सखेन 

तवां कोशर् कोसलछराजपत्र+ ॥ २८ ॥ 

त्वयेति । हे मैथिलि, खया सह असख्थिता प्रयाता चित्तबृत्तियेस् स तथोक्तः । 
त्वदंकायत्तचित्त इसथः । अतएव विभावयों रजन्यां यः कोकश्वक्रवाकस्तस्थ समानों 
धर्मो यस्य स-तथोक्तः। अतिविरहातुर इल्यर्थ कोकश्वक्रश्चकवाकः? इत्यसरः ॥ 
धर्मोदनिच्केवलात्* इत्यनिच् । कोसलानां जनपदानां राजा कोसछराजों दशरथः ।..... 
तस्थ पुत्र: श्रीरासो मन्मुखेन मद्घारा ल्वां कुशलमेव कौशलम । स्वार्थडण् । वचः क्षे- 

: मवचनमत्रवीदवोचत् । ब्रुवो लड। 'ब्रुविशासि-? इत्यादिना द्विकमकत्वम्। “अकथितं 
च* इति सीताया: कमत्वम् । उपजातिबृत्तम् ॥ 

अधथ ग्रत्मयदाब्याय लक्ष्मणंवार्तामप्याह-- 

अपि च ॥ #॥5१॥ 

[0० 

चेति ॥ #2४॥ आप॑ 
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-. तदेव विश्वणोति--- 

शिरसा तब सोमितन्निरकरोद्भिवादनम् । 
अप्ृच्छत्सोडपि भद्रे त्वामधिपश्व वनोकसाम् ॥ २५९ ॥ 

शिरसेति । हे कल्याणि, सुमित्राया अपलं पुमान्सीमित्रिलेक्ष्मण: । वहादिश्यश्र 
इतीइअत्यय: । शिरसा मूध्री तवामिवांदनं नमस्कारमकरोत्कृतवान् । अथ सुग्रीव- 
सख्यमपि जातमिति सूचयन्नाह--अप्टच्छद्ति । स प्रसिद्धः वनीोकसामधिपो5पि च 
चानरेश्वरः सुत्रीवश्च । 'मर्कटो वानरः कीशो वनोका:” इत्यमरः । त्वां भद्र॑ कुशलम- 
पएच्छरथ्वान् । इद्यादित्वाद्दिकसकलम 0 

एकमसिहितया तया संभतविस्तस्भतया भयादपेतया तावदनयक्त) प- 

चनतनयों वालिमरणकारणं सुप्रीवस्य सख्यमाख्याय प्राचेतसचेत इंच 

संततसंनिहितरामनाममडूछ्मछुछीयकमस्थे प्रायच्छत् ॥ 

एबमिति । एवमुक्तप्रकारेणाभिहितयोक्तवा । अत एवं संभूतविस्तम्भवया 
संजातविश्वासतया हेतुना । 'समी विख्म्भविश्वासौ! इत्यमरः। भयादपेतया । 
अपगतसाध्वसचयेल्यर्थ: । “अपेतापोढ-/ इत्यादिना पतश्चमी । तया सीतया । तावत्तदा- 

नीमनुयुक्त: । कर्थ सुग्रीवसख्य जातमितयादि पृष्ट:ः सन् । 'प्रश्नी5नुयोगः एच्छा च! 
इत्यमरः । पवनतनयों हनूमान् । वालिमरणकारणं सुग्रीवस्य (कर्तु)) सख्ये मैत्रीम् 
'सख्युर्यः” इति यत्र्ययः । आख्याय सम्यक्थयिला प्रोचेतसचेत इव वाल्मीकिमन 
इवेत्युपमा । संततसंनिहितेन निरन्तरसंनिकृष्टेन रामनाप्ना महल कल्याणरूपम् । 
विलिखितभ्रीरामनामवर्णावलीशोभितमित्यर्थ: । अद्गुलीयर्क श्रीरामग्रेषिताममिन्ञानमु- 
द्विकामस्य सीताये आयच्छदत्तवान् । 'पाप्राध्मा-! इत्यादिना दाणो यच्छादेश: ॥ 

सौख्यावहस्य पचनात्मजनी यमान- 

रामाहुडटीयकविकोकनवासरस्थ । 
सर्य केढां शतत्ी भुवि नेव भेजे 

20 पाणिग्रहोत्सवदिन जनकालजाया। ॥ ३० 

सोीख्येति । जनकात्मजायाः सीतायाः पाणिग्रहोत्सवदिन॑ विवाहमहोत्सवदिवस 
(करत) साख्यावहस्थ परमानन्दकरस्य पवनात्मजेन हनूमता नीयमानमानीत॑ यद्दरामा- 
जुलीयर्क श्रीरामाभिज्ञानाहुलिमुद्रिका तद्दिलोकनवासरस्थ तत्संदशनद्निस्थ शततमीं 
झतस्य पूरणीम । 'तस्थ पूरणे ढटा नि शतादि सासार्थमाससंवत्सराश्” इति मडाग्रमे 

१, 'रामनामकमहुलीयकम? इति पा5:. २. दीयमान! इति पाठ: ३. 'कलाशतत- 
मीमपि! इति पाठ:, 



सुन्द्रकाण्डम् | ह २९७ 

टिच्वान्डीप । कलामंशम् । "कला स्थान्मालिकाइंड्रो शिल्पादावंशमान्रके । घोडशांशे5पि 

चन्द्र! इति विश्वः । भुवि सत्य॑ं यथार्थ नैव भेजे न आपेव । ततो5पि सहखगुणाधि- 

कानन्दजनकलादसखति भावः । अन्न कलाभजनसंबन्धेज्प्यसंबन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । 

वसन्ततिलकादबत्तम ॥ ४० ५ 

ततस्त जानको न:सीमहथों बभाष ॥ 

तत इति | ततो<छुलीयकग्रदानानन्तरं जानकी निःसीमहषों निरंतिशयानन्दा 
सती त॑ हनूमन्तं बभाष उवाच ॥ 

 भाषणकप्रकारसंबाह-- 

महाभाग, सर्वेधास्य दराह्मनः प्रत्यासीद्ति मत्युरेवमनंछामिधानया 

बिभीषणदहित्रा स्वमात्रा प्रेषियया भाषितम् ॥ अयमप्यनायेशीलस्त्री- 

यम॒पायमन्तरेण ने मामायपत्रस्य समपयिष्यति । नियतसहमपि सा- 

सादध्व न शक्कयां प्राणान्क्ृरपणान्धारयितुसमिति ॥ 

महाभागेति | हे महासाग परहिताचरण भाग्यसंपन्न, सवेथा सर्वेप्रकारेणास्य 
दुरात्मनः पापिष्ठस्स रावणस्त्र म॒त्युरन्तकः श्रद्मासीदति प्रत्यासन्नों भवति | तता- 
तद्यासादनं तथा निश्चितमित्यथं: । नह्ेतन्मद्भ्यूहनसात्रम्, किंत्वाप्तमुखाच्छत- 

मपीत्याह--एवमिति । एवसुक्तप्रकारेण । अनलेत्यभिधानं यस्यास्तया -तथा स्वमात्रा 
निजजनन्या अस्मत्पक्षपातिन्या सरमया ग्रेषितया एतद्वातीकथनार्थ प्रहितया विभी- 
षणदुहित्रा विभीषणपुन्निकया भाषितं च कथितमपि । अतो5्नायशील्स्तुच्छभावो5य॑ 
रावणो5पि च तुरीय॑ चतुर्थम् । चतुरश्च॒ यथा वा | आयक्षरलोपश्व” इति छप्रत्ययः । 
आयक्षरलोपश्च । उपायमन्तरेण । दुण्डोपाय॑ विनेत्यर्थ: । “अन्तरान्तरेण युक्ते? इति 
द्वितीया । मामायैपुत्रस्थ-राजपुत्रस्य श्रीरामस्थ॒ । आयेंपुत्रेति राजपुन्नाणामभिधानम् । 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयो: राजा च” इति निपातनात् । न समर्पयिष्यति न दास्यति । 

: दृण्डोज्प्ययमविल्म्बेनव प्रयोक्तव्य इत्याइ--नियतमिति । अहमपि- नियतं निश्चिंतं 
मासादूध्वंम् । एकमासस्थोपरिष्टदित्यरथं: । कृपणान्दीनान्प्राणान्धारयितुं निरवोढुम् । 
शकधृष-! इत्यादिना तुसुन्ग्रत्ययः । न छाक्कुयां शक्ता न भवेयम् । अत ऊर्ध्व जीवितं 

त्यक्ष्यामीत्यथ: । इति बमांषे इति संबन्ध: ! तथा च रामायणम--“धार यिष्यामि सा- 
से तु जीवितं शत्रुसूदन । मासादूध्वे न जीविष्ये ल्या हीना नृपात्मज ॥” इति ॥ 

एतदाकण्य मारुतिभहानुभावे, सा भेषीः । भवन्ती वहज्षेव तणमल्ल- 
१. सत्युस्तथैवम्? इति पाठः. २. 'मह्यं च स्वमात्राः इति पाठ ३. 'ममार्यपुत्रस्थ 

ना इति पाठ:, ४. 'कृपणान्? इति नास्ति क्चित्. 



२९८ . .. चम्पूरामायणम्। 

छ्लिंतसागरो रंघुवरचरणसरसिजसेंसीपमुपयास्थामि । मामसमर्थ न 
समथेयेथा इत्यमिहितवान ॥ 

एतदिति । एतत्सीतावचनसाकण्य श्रुखा मारुतिहनूमान् । है महानुभावे 
महासामर्थ्य॑संपन्ने । सामर्थ्यमत्र परमपातित्रत्यअयुक्तमिति द्रष्व्यम् । मा मैषीसेयं मा 
आप्ुद्दि । भवन्तीं पूज्यां ल्ां वहन्नेव स्कन्बे धारयन्नेव तूणेमुछ॒ुब्वितसागर उत्तीः 
णैसमुद्रः सन् । रघुवरस्य श्रीरामस्य चरणसरसिजसमीप॑ पादकमलसमीपमुपयास्यामि 

आप्स्यामि । माससमर्थ न समर्थयेथा मा मन्यस्वेत्यभिद्दितवाजुवाच ॥ 

किच॥ 
कि चेति | अपि चेत्यर्थः ॥ 

महामहीधसभीची सो5य॑ चद्धिमुपेयिवान । 
न ] ञे 

यया नूनमपौरादिः कुल्यातुल्या देशां दधों ॥ ११ ॥ 

महामहीघ्रेति । सोड्यं हनूमान्स्वसामर्थ्यपरिज्ञानाय महता मद्दीभ्रेण ग्रिरिणा 
सप्रीचीं समानां इद्धिमुपेयिवान्य्ाप्ततानू, । महीध्रशिखरिक्ष्माश्त्? इत्यमरः । यया 

देहइद्धयापोराशिः समुद्रः कुल्यातुल्यामल्पीकृतसरित्समानां दशां स्थिति दघों ध- 

तवान् । “कुल्याल्पा कृतन्रिमा सरित्? इत्यमरः । हनूमद्ेहापेक्षया समुद्रोइल्प इव 
अतीयत इति भावः ॥ 

अथ तमुवाच सा जनकराजसुता मुदिता 

किमु तब दुष्करं चरणलट्ठितवारिनिधेः । 
अपि त मया सह छुवगपुंगव यास्यसि चे- 

: ज्नियतमपायिनी परिणमेरूवतः पद्वी ॥ ३२ ॥ 
अथेति । अथ इहनूमदेहबृद्धिदशनानन्तरं जनकराजसुता सीता मुदिता सं-- 

तुण सती तमाञज्ननेयमुवाच--हे आज्नेय, चरणाभ्यां लब्वितस्तीणों वारिनिधिः स- 
मुद्दों यस्प तव दुष्करं कतुमशक््यं काये किम किमस्ति । किंचिदपि नास्तीत्यर्थः । 

अपि तु किंतु । हे छवगपुंगव वानरोत्तम, मया सह त्व॑ यास्यसि गमिष्यसि चेद्धवत 

इयं पदवी मार्गोड्पायिनी निर्दुश्ा परिणमेद्धवेत्संकट्युक्ता भविष्यति ॥ 

अन्यब् ॥ 

अन्यचेति | कि चेत्यथ: ॥ 

१. 'राघव” इति पाठ:. ३. 'समीपम” इति नास्ति कचित्. ३. 'इस्मेवं मां समभे 

समर्थवेथा इस्मिथाय? इति पाठः, ४. “विशेदशाम” इति पाठ;. ५. इयमनपायिनी” 
इति पाठ:, 



सुन्दरकाण्डम् । २९९ 

पातित्रद्नहुताशनेन चद्ठि त॑ कुयोमह भस्मसा- 

त्सल दाशरथेः शरस्थ न भवेदात्माचिता पारणा । 

कि चेतस्य यशोनिशापतिरपि प्रस्कानकान्तर्भवे- 

तस्माच्छासितरावणे रघपतो यात्रा मम श्रेयसी ॥ ३३ ॥ 

पातित्रत्येति । हे आज्नेय, पातित्रत्यहुताशनेन पातित्रत्याभिना तं रावर्ण भ- 

स्मसाद्भस्मी भूत॑ कुयी करोमि यदि तहिं दाशरथेः श्रीरामस्प शरस्य बाणस्योत्मोचिता 

स्वानुरूपा पारणा पूर्ति: । ठप्तिरेति यावत् । न भवेत्न स्यात् । सत्य यथाथम् । नात्र 

संदेह इत्यथः । श्रीरामबाणेनेव रावणहननं कतंव्यमिति भावः । श्रीरामस्यापंकी- 

'त्यॉवहल्ाच ममैतन्न युज्यत इति | पक्षान्तरमाह--किं चेति । कि च। एतन्मात्रमेव न 

भवतीत्यथे: । एतस्य दाशरथेयशोदानक्षात्रोद्धवा सत्समाख्यावदेव निशापतिः च- 
'न्द्रोौडपीति रूपकम् । प्रम्लानकान्तिः प्रक्षीणशोंभो भवेत् । स्वसामर्थ्यनेव सीता रावणं 
विनाशितवती, रामस्खशक्त एवं जातः किमित्यपकीर्तिः संभविष्यतीत्यथः । अतः हें 
आतः इत्याद्रेणामन््नणम् । रघुपतौ रघुनायके शासितरावणे विध्वंसितरावण । 
श्रीरामेण रावणे विध्वंसिते सतीतद्यर्थः । मम यात्रा ग्रतिप्रयाणं श्रेयसी ग्रशस्था । श्रे- 
छेति यावत् । 'प्रशस्यस्थ श्र: इति श्रादेशः । अतो मयैवमागन्तुं न युज्यते। श्रीरामो 
यथा क्षिप्रमागच्छेत्तथा लया प्रोत्साहितव्य इति भावः । उत्तरूपकयोः संरूष्टि; । 
शादूलविक्रीडितं बृत्तम् ॥ ह 

एवं व्याहृतः पवनझुतों विनीतां सीतां पुनराबभाषे ॥ 
 एवमिति । एव्मनेन अकारेण व्याहृत उक्त: सन् । एतयेति शेष: । पवनसुतो 

हनूमान् । विनीतां विनययुतां सीतां पुनराबभाष उत्तवान् ॥ 
 तदेवाह--- 

हे मायामगेण तब मेथिलि बश्चितायाः 
शाखाम्गेण पुनरागतिरित्ययुक्तम् । 

एबा कथापि भुवने वितता यदि स्था- 
त्का नाम रामधनुषः प्रथिता प्रशस्तिः ॥ हे४ 

मायेति । हे मैथिलि, मायाम्नगेण कनकम्रगेण वश्चिताया: श्रतारितायो: । विश्वल- 
च्याया इति यावत् । तव। महाजुभावाया इति भावः । शाखाम्रगेण वानरेण पुनरागति 
प्रद्यागमनमिद्येतदयुक्तमनहेम् । वश्चनेनापहरणं पुनः संकोचेनागसन चेत्येतत्संभाविता- 
यास्तव न युक्तमिति भाव: । राज्ष्या: पुना राजमार्गेगैवागमनं युक्तमिति भावः । 

6. डर. « हे 'ििशशशशशशशशशआ चक्र न 

4. 'श्रेयसे! इति पा5:. २. 'विनीताम्” इति नासि क्चित्. ३. “अभाषत” इत्ति 
पाठ:. ४. 'विद्ता? इति पाठ 



३०० चस्पूरामायणम् । 

कि चैपा उक्ता कथा वार्तापि झुबने जगति । “विष्टपं भुव्त जगत” इत्यमर: । वितता 
विस्द॒ता प्रचुरा स्थात् यदि, तहिं रामधनुषः श्रीरामचापस्य | जगन्नयप्रसिद्धससेति भावः ।' 
का नाम का वा प्रशस्तिः परनिरासकल्नश्रयुक्तल्याति: अथिता श्रसिद्धा । स्थादिति 

शोपः। न स्थादेवेल्यर्थ:। अतस्त्वयात्पकालक्लेशसहिष्णुतया अस्थातव्यम्, श्रीरामेण पुन- 
रागद्य रावण जित्वा त॑ प्रद्मानेतव्या चेल्यमेव राद्धान्त इति भाव: | वसन््ततिलका- 
वृत्तम् ॥ 

अथ सीताप्रशंसापूर्वकं निगमयन्नाह-- 

कि वहुना । इत्येतदेव चिन्तितम् । यदर्ह राधवगहिण्यास्तदेव नि- 
ख्ितम् । यत्सटदशमीदशस्य समाचारस्य तदेव प्रकाशितम् | यदनुगु्ण 
रावणापराधप्रतिक्रियायास्तदेवानुमोदितम् । यदनुकू् कुछवधूशीलस्य 
तदेव कथितम् । यदुचितं क्षत्रियाणीवाणीप्रेक्रमस्य तदेवोपक्रान्तमिति 
बहुशः प्रशस्य सर्वथा रामतब्मणों लझ्ढामिमां प्राप्ताविति जानकि, 
जानीहि । अनुजानीहीम॑ जन प्रस्थातुम् ॥ 

किमिति। बहुना किम्। काल्यापनकरैरनेकैवेचनैरलमित्यथ: । कुतः । इल्तेतलाकृत- 
मिद चिन्तितं पर्याछोचितम्। समयोचितत्वेनतदेव विचारित्तमित्यथ: । 'इति हेतुप्रकरणप्र- 
काराद्सिमाप्तिषु' इसमरः। किमेतदिद्यत आह---यदिल्यादिना। राघवस्य रघुवंशोद्भवस्य 

श्रीरामस्य गृहिण्या धर्मपढ़या यदर्ह युक्त तदेव निश्चितं निर्णेतम् । ईटशस्य । अनिर्वाच्य- 

स्पेत्वथ; । समाचारस्य पातित्रद्मघमेसर यत्सइरशं तुल्यं तदेव प्रकाशितममिव्यजितम् । 

रावणापराधप्रतिक्रियाया यदनुग्रणमनुरूप तदेवानुमोद्तिसश्युपगतम् । कुलवधूशील्स्य 

कुलब्लीखभावस्य यदनुकूल संमतं तदेव कथितमुक्तम। क्षत्रियाणी क्षत्नकुलोड्भवा । आर्य- 

क्षत्रियाभ्यां चा इति ढीपू। अनुगागमश्च । तस्या वाणी प्रकमस्य वचनपरिपाव्या यदुचितं 

तदेवोपक्रान्तमारव्धम् । इल्येव॑ वहुशो वहुवारं प्रशस्य अ्रस्तूय हे जानकि, स्वेधा सर्व- 

अकारेण । प्रकारवचने थालू । रामलक्ष्मणी लक्षमिमां ग्राप्ती अ्विशे जानीदह्मवबु- 
ध्यख । तथेम॑ जनम् । मामिल्यर्थ: | ग्रस्थातुं पुनर्गनन््तुम् । अपूरणशब्दवदुपसमेण 

घालर्थस्य बाघ: । अत एवं । अस्थानं गमन गमम इत्यमरः । अनुजानीह्याज्ञापय ॥ 

अथ च पुनः अष्टव्यं किंचिद्वशिएं वियत इलाह--- 

किच।॥। 

कि चेति ॥ 

१, एवम? इति पाठ:, ९. क्रमसणेति' इति पाठ:, ३. जानकी जानीहि जनमिस- 
मनुजानीहि अस्थातुम” इति पाठ:. 



सुन्द्रकाण्डम् । हे०१ 

तदेवाह--- 

'काकुत्स्थेन विद्तिपूवेमभिज्ञानं किसपि दीयतामिति ॥ 
काकुत्स्थेनेति । काकुत्थेन ककुत्स्थवंशोद्धवेन श्रीरामेण विदितपूर्वम् । पूर्व वि- 

ज्ञापितमित्यर्थ: । 'सुप्सुपा! इति समासः । किमपि किंचिदभिज्ञानं ज्ञापकवस्तु दीयता 

अतिपाद्रतामित्यावभाष इति संबन्धः ॥ 

ततः कि जात॑ ततन्नाह--- 

सा तु दीर्ध निश्चस्य निश्चित्य पुरा खहु चित्रकूटतंटवने तरुणतर- 
८ हर ् ८ 

तरुरमणीयतया मैन्दीभवन्नन्दनवेभवे रैघुनन्दनेनोपधानीकृताह्लाया मस 
पयोधरपरिसरे खरतरनखराग्रविरचितविदारणं धाराधरनामान कारक 

रघुपातिव्येलोकयत् ॥ 
सेति । सा सीता । तुशब्दोष्प्यथः । दीघे निश्वस्य । वक्तव्यार्थस्मरणवीजोद्वो- 

धकचिन्तानुवादं सविषादमभिनीयेत्यर्थ: । निश्चिद्य । तदुक्तम---सद्शाइथ्चिन्तादाः 

स्वृतिवीजस्य वोधका:” इति । अथ प्रत्मभिज्ञानाख्यायिकामाह---पुरैति। पुरा पूषेम् । ख- 
छुशव्दो वाक्यालंकारे । तरुणतरैरत्यन्ततरुणैस्तरुभिईक्षे रमणीयतया सुन्द्रतया हें- 
तुना । अथवा तरुणतरासतरवो यरस्मिसत्तथोक्तमू, अत एवं रमणीये च तस्यः 
भावस्तत्ता तया । मन्दीभवन्नन्द्नवैमवमिन्द्रोयानसीमाग्यातिशयो यस्मात्तरिंससत्तथोक्त 
इलतिशयोक्तिः । चित्रकूटतटवने चित्रकूटाचछतटविपिने रघुनन्दनेनोपधानीकृत , 
-उपव्हक्ततो5झ॒ उत्सज्ञी यस्यास्तस्याः । 'उपधानं तूपवहँम” इत्यमरः । मस पयोधरं- 
परिसरे कुचग्रान्ते खरतरनखराग्रेरतिनिशितनखमुखोर्विरचितं विदारणं खण्डनं येन त॑ 

तथोक्त धाराधर इति नाम यस्य तं कार्क॑ काकाझुरं रघुपतिः श्रीरामो व्यलोकयद- 
परयतू ॥ 

ततः किमकरोदित्यत आह--- 

कुशरूपकुशेशयासनाञ: 
< रे (कप अप 
विजहो वासविवायसे स बवीरः । 

अथ तत्कृपयाहताक्षिमात्र- 

श्विरजीवी स दधो यथाथसंज्ञाम् ॥ ३५ | 
कुशेति | स बीरः श्रीरामो वासवस्यापत्य॑ पुमान्वासविः । 'अत इन” । स चासौ 

१. “किमप्यमिज्ञानं दीयताम? इति पाठ:, २. 'नटवन” इति पाठ:. ३. “न््दीकृता! 
इति पाठ: ४. रघुनन्दनोपधानीकृतोत्सज्लया” इति पाठः, ५, “अवालोकयत्? 
इति पाठ:, 

च० रा० २६ 



३०४२ चम्पूरामायणम् । 

वायसश्र तस्मिनिन्द्रपुत्ने काकासुरे कुशरूपकुशेशयासनाज्न दर्भरूपब्रह्माल्ं विजही 

ग्राचुक्त । अथ अयोगानन्तरं स ताहगवस्थापन्नश्चिरकालजीवी काकस्तस्थ श्रीरामस्त्र क- 
पया दयया हतमक्षिमात्र यस्य स तथोक्तः सन् । यथार्थसंज्ञां चिरं जीवतीति चिर- 

जीवी इलन्वर्थनामधेयं दथौ | एतदमिज्ञानं श्रीरीामाय कथयेति वाक्यशेषः । सोड्य 
ब्रह्मात्नानुद्तः सन् शरण्यान्तराभावात्तमेव परमकारुणिकं॑ श्रीरामं शरणं गल्ला पुनसत- 

त्कृपयामोधाय ब्रह्मान्नाय नेत्रमेक॑ दल्वा मुक्तो5भूदिव्यर्थ:। 'चिरजीवी चैकदृष्टिसोंकलिः 

पिकवर्धन:” इत्यमरः । तथा रामायणमू--स दर्भ संस्तराह्वह्य ब्राह्मेणात्रेण योजयन् । 
स दीघप्त इव कालामिजज्वालाभिमुखो द्विजम् ॥ स तं प्रदीप्त चिक्षेप दर्म तं वायसं 

प्रति । ततस्तं वायसं दर्भ: सो5म्बरेड्नुजगाम ह ॥” इति । औपच्छन्द्सिकं वत्तम् ॥ 

इत्थं वाचकरूपकमभिज्ञानं दल्वा संग्रति वस्तुरूपं दाठुं प्रावततेतद्याह-- 
9 श्र 

सेपा परिचितकथास्मरणाद्धिंगुणितदुर्देशाकेशपिनद्धमपरमिद्ममभिज्ञा- 

नमुन्मुच्य ॥ 

सेति । सैपा सीता परिचितकथास्मरणेन पूवानुभूतबत्तान्तस्ट्व्या द्विगुणिता द्विरा- 
वृत्ता दुर्दशा दुरवस्था यस्याः सा तथोक्ता सती केशपिनद्धं चिकुराच्छादितम्॥ “अपि- 
धानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च” इत्ममरः । “वष्टि भागुरिरक्तोपमवाप्योरुपसर्गयो:! 
इलत्यपेरकारलोप: । नह्मते: कर्मणि क्त: । अपरमन्यदिदं वक्ष्यमाणमभिज्ञानम् । 
चूडामणिमिल्यथ:। उन्मुच्य विकृृष्य ॥ 

८० रे चूडासर्णि कपिवरस्यथ दृदो दशास्व- 
संत्रासपुझ्जितरुपाभिद्शं कृशाज्ञी । 

ड पु े 

आदाय तैंत्णतिपूवेससो प्रतस्थे 
[कप हि शत माणिक्यगर्भवदनो रगतुल्यवाहुः ॥ ३६ ॥ 

च्यूडामणिमिति। कशानि विरहवेदनवशात्काईर्यावस्थापन्नान्यज्ञनि यस्थाः सा 
ऋुशाड़ी तन््वी सीता । अद्गगात्रकण्ठेभ्यश्रेति वक्तव्यम! इति छीप्। दशास्थाद्रावणादः 
संत्रासों भीतिस्तेन पुल्लितः पिण्डीभूतो यो रुपामिः क्रोधामिस्तस्य दश्ेव दशावस्था 
चस्य तं तथोक्तम् | रुपेखन्र हलन्ताद्विकल्पाद्मप् । अन्रोस्रेक्षितानुप्राणिता निद्शना । 
चूडामर्णि शिरोरलं कपिवरस्प वानरोत्तमस्य हनूमतो ददी श्रीरामायैतमपि प्रदर्शयेति 
दत्तवती । अन्न कपिवरस्पेति संवन्धसामान्ये पष्टी । यतः । “कमंणायमभिग्रेति स से- 
प्रदानम” इति संग्रदानसंज्ञानं भवति । खनिव्ृत्तिपरखलरूपस्थाभावात् । नहि खींय॑ 

घनमम्म दीयते । किंतु प्रद्यभिज्ञानप्रदर्शनमात्रेण सणिदानव्यपदेश: | तथा च नन्वेबमपि 

३. 'द्विगुण” इति पाठ. ३. सित्रासप्रजितमद्मामिशिखं”' इति पाठः- ३. तम! 
इति पाठः« 

ज->>3 ++>न कर 



सुन्दरकाण्डम्ू । ३०३ 

रजकस् वस्त्र ददाति प्नतः पृष्ठ ददातीत्यत्रापि ग्राप्रोतीति चोबमुद्भात्न नंतदरिि। दान 

नाम पूज्यालुअहकाम्यया द्रव्यपरित्यायः परखल्वापादनं च। तच्चेह नार्पात्रि न्याराकार- 

णोक्तम् । नन्नु भाष्यकारमते तु चतुर्थ्येव भाव्यमू । तथा चर कब्रद्कार द््न 

थैसंज्ञाविधानाइदातिविषय एव संप्रदानसंज्ञेत्यभ्युपगतम् । दान * 

खब्बावृत्तिपर्यन्तेति प्रद्माख्यातमुभयमुक्तमन्यत्र भाष्यकारेण रंक्ञाभ्दु । 

च क्रियाग्रहणस्थ॒ गद्यथंक्मणि विहितस्थ॒ सूत्रस्य च प्रद्याख्यान ऊत्तम् | तथा खल 

निशृवत्यभाववद्दातेः प्रयोगो दृश्यते । “न झद्गाय मत्तिदेशात? इति सण्डिकोपाध्याव 

चपेटिकां ददातीति च सप्रपश्बम॒ुपपादितत्वादेति । अतः कपिवरसख्तअंपादिपत्र तस्ता 

सीताया नमस्कारपू्वेकमादाय खीकृत्य । मणिमिति शेषः । मामिकर्य गश चस्र ते 

न्माणिक्यगर्भ वदनं वक्त यस्थ तेन तथोक्तेनोरगेण सर्पण तुल्य: राइशो बाहुलस्म रा 

तथोक्तः सन्प्रतस्थे ग्रस्थितवान् । उपमा । अख्याश्व॒ पूर्वोक्ता्ंकारण सफ्रष्ठिः । बरा 
न्ततिलकाबत्तम ॥ 

ततः कृतकृतल्य ऐव निर्गेथ निजागसन निशाचरपतेः प्रकाशबितु 
प सिकों 9 
निजागमनमशोकवनिकों बभञ्ज प्रभझ्ननात्मज३ ॥ 

तत इति । ततः प्रस्थानानन्तरं अभञ्जनात्मजो वायुसूनुः कत#लः कताथः सथे 
निर्गेत्य सीतासांनिध्यान्िष्कम्य निजागमन निशाचरपते रावणस्त्र प्रफाशनितुं प्रकद- 
“यितुमशोकवनिकां वभञ्ञ मस॒द । उत्पाव्यामासेल्यर्थ: ॥ 

तद्वाह-- 

ु खक्नले! शाखानामवन्तिसतीव प्रकटय- 

न्मार्गेण भ्राम्यन्पारिकलितभज्ञः सुमनसाय । 
ढ्विजानां संत्रासं श्रुतिमधुरवाचां विरचय- 

* जे [प ् ज्नयं रझ्लोद्याने दृशवदूनलीरामतनत ॥॥ ३७ ॥ 
स्वेति | खह़ल्यैनिजचड्रमणक्रियासिः शाखानां हुुमाणामतीयासन्तमबन्ि शु- 

भर्ल अकट्यन्प्रवर्तयन् । अन्यत्र खर्त्यैनिजव्यापारै: शाखानां वेदगेदानामतीया 
नति सम्यग्विवेचनं अकव्यन्स्फुटीकुर्बन । “शाखा वेद्प्रभेदेषु, बाह्यवश्धित्रमा:यों 
इत्युभयत्रापि यादव: । तथासार्गेणान्यमार्गेग आम्यन्संचरन्। अन्वग छोकबिरद्ध- 
भार्गण वतेसानः । 'वा आाश- इल्यादिना विकल्पाच्छन्प्रत्यय: । उुमनसां पुप्पाणाम् । 
अन्यत्र दवानां च।परिकलितभज्ज:। विरचितव्यायास इलयेः । सुमना पुप्पनाललो:, 
जी देवबुधयो: पुमान? इत्युभयन्नापि वैजयन्ती | तथा श्रतिम पुरवायां ओोत्रानन्द- 

।' उप नेशाचरपतें: अकटठचितुमर इति पाठ: २, “प्रवभज्ञ' इति पाठ:, ३. 'लोकोयाने? इति पाठ 



३०४ चस्पूरामायणम । 

: करवाचां. द्विजानामण्डजानाम्। अन्यत्र श्रुतिमधुरवाचामाम्रायमनोहरवचनानां द्वि- 

जानां विप्राणां संत्रासं भय॑ विरचयन्कुवेन् । ्रुततिः श्रोत्रे तथाम्नाये,” 'दन्त॒विग्नाण्डजा 
द्विजा:! इत्युभयत्रापि विश्वभ्रकाशामरो । अय॑ हनूसांछकझ्कोयानेडइशोकवनिकायां दशव- 
दनलीलां रावणविश्रममतनुत । अन्नान्यलीलाया अन्यन्नासंभवात्तत्सदरशी छीलामिति 
साच्य्याक्षेपाद्संभवद्वस्तुसंवन्धरूपा निदशना । सा चोक्तक्लेपानुप्राणितेति संकरः । 

शिखरिणीदइ्चत्तम् ॥ 

तदनु सरभसमारक्षिकरक्षोगणनिवेद्तिप्रेमदावनकद्नकुंपितद्शवद्न- 
प्रेषितान्पितृपतिकिंक रभयंकरानिंकक रान्प्रहस्तपुत्रेण जम्बुमालिना सह नि- 

३ १५. कप हत्य चेत्यतोरणमृंपगतवति हनूमति ॥ 
तदन्विति । तदन्वशोकवनिकाभक्ञानन्तरं सरभरस संवेगम्। “रभसो वेगहर्षयो:? 

इति विश्व: । आरक्षो वनपरिपालनं प्रयोजनमस्थारक्षिकः । 'प्रयोजनम” इति ठक । 

स चासौ रक्षोगणथ । अशोकवनपरिपालकराक्षसनिवह इत्यथ: । त्तेन निवेदिते 
विज्ञापितं यत्प्मदावनकदन वानरक्ृृताशोकवनभह्ः । स्थादेतदेव प्रमदावनसन्त:- 

पुरोचितम! इत्यमरः । “'नद्यापोडन्यतरस्थाम! इति हखः । तेन हेतुना कुपितेन 
ऋुद्धेन दशवदनेन रावणेन प्रेपितान्प्रहितान्पितृपतिकिकरभयंकरान्किकरान् । अशीति- 
सहस्नसंख्याकान्निजकिकरानिल्र्थ: । तथा च रामायणम---तेषामशीतिसाहल् किंके- 

राणां तरस्विनाम! इति । 'मेघवर्तिभये कृमि! इति खशो झुमागमः ) प्रहस्तपुत्रेण 

अहस्ताख्यमन्ध्रिप्रवरतनयेन जम्बुमालिना सह निहत्य मारयित्रा । हनूमति चैत्मतो- 

रण ग्रासादद्वारोपरितनभागमुपगतवल्यधितिष्ठति सति ॥ 

पुनरपि निशमितासितनिशिचरगणमारणो रावण: सचिवान्पश्च पश्चा- 
ननपराक्रमान्पैहसनप्रमुखान्वलीमुर्ख जीवगहं गृहीध्वमिति प्राहिणोत्त् ॥ 

पुनारिति । पुनर्भूयोषपि निशमितं हतशेपैः श्रावितममितनिशिचरगणमा- 
रणमशीतिसहस्तसंख्याकराक्षसनिवहर्सेहरणं यस््र॒ तथोक्तः सन् । रावण: पद्चा- 

ननपराक्रमान्सिह॒तुल्यवलान्प्रहसनप्रमुखान्पहसनादीन्पश्च॒सचिवान्मन्ञ्रिसुतान्वलीमुख 
चानरं जीवग्राह गद्गीव्वम् | जीवतीति जीवः । इग्ुपधलक्षणः कप्रत्ययः । जीवन्तं 
गृहीला । जीवग्राहं गहन्लिय्यथ: | दूतवधस्थ शाल्लनिषिद्धच्चानीवतस्तस्त्र विलोकन- 
कीतुकाद्वेति भाव: । 'समूछ-” इस्मादिना णसुल्प्र्ययः । कपादिल्वादनुप्रयोग: । इति । 
उकलेति शेपः । प्राहिणोत्प्रेपितवान् । हि गती” इतति घातो: 'हिनुमीणाः इति णत्रम् ॥ 

१. आरक्षक! इति पाठ:. ६. 'प्रमदवन' इति पाठः, ३. 'प्रकुपित” इति पाठः. 

४. “किंकरान” इति नास्ति कचित्. ५. “डपागतवृति” इति पाठः, ६. अरहस्त? 
इति पाठ:. 

धय 



सुन्दरकाण्डम् । - कक 

तत्र तानपि तोर॑णपरिधेण पश्च पश्चतां नीला मुहुमुह॒दोशरथिदूतो- 

5डहमिद्ासानमद्भोषयन्त हनसन्त नियन्तु नियन्ता निखिलरक्षसाम॑ध्यक्ष- 

सक्षकुमारमध्यक्षिपत् ॥ 
तत्नैति | तत्र चैत्यतोरणे तानपि पश्च सचिंवांस्तोरणपरिषेण तोरणस्थार्गलेन 

पश्मचतां मरणं नीला । निहलेत्यथः । मुहुसहुः पुनःपुनरहं॑ दाशरथिदूत इत्येवमात्मान- 

मुद्दोषयेन्तम् । 'दासो5हं कोसलेन्द्रस्य रामस्थाक्लिष्टकमण:? इति वारवारमात्माने 

प्रस्यापयन्तमित्यरथ: । हनूमन्तं नियन्तुं निश्हीतुं नेखिलरक्षसां नियन्ता सकलराक्षस- - 

सार्वभौमों रावणो5्घ्यक्ष॑ पुरोवतिनं समर्थ वाक्षकुसारमक्षाख्यनिजतनूजमध्यक्षिपत् । 

प्राहिणोदित्यर्थ: ॥ 

रक्ष/संबद्दचणाकृतकनक्महा भात्तचत्यात्थवल्या 

नक्षत्राणामकाऊू सराणमरुणयन्वाोरलरूध्स्या ससंत: ॥ 

रक्ष/श्राख्यशारान्क्षोततरूफलक क्षपणीया हनसा- 

नक्षक्रीडां विधात॑ं दुशमखनगरीचलरे तत्रेडसो ॥ ३८ 
रक्ष इति । रक्षःसंघट्टेन राक्षससंताडनेन । “वक्षःसंघद्ट-/ इति पाठे वक्षः- 

स्थलसंधर्षणेन । चूर्णीकृता: क्षोद्ताः कनकमहाभित्तय: काश्चनमयोन्नतकुब्चानि यस्य 
तत्तथोक्त चच्ैत्य॑ प्रासादस्तदुत्थया तदुत्पन्नया धूल्या परागेणाकालेडनियतकाले नक्ष- 
त्राणां सरणिसाकाशसरुणयन्नरुणीकुवेश्नित्यतिशयोक्ति: । अरुणशब्दात् 'तत्करोति-? 
इति प्यन्ताह्नटः शत्रादेश: । अत एवं वीरलक्ष्म्या विजयश्रिया समेत्तो सौ हनूमान् । 

रक्ष:श्रा राक्षसयोधा इत्याख्या यासां तास्तथोक्ताः शारा अक्षोपकरणानि यर्याँ तामिति 
बहुबीहिगर्भो वहुत्रीहिः । क्रचिद्पचयविवक्षायां शारशब्दस्त ल्लीलिहृप्रयोग: । स्त्री 
स्थात्काचित्तुणाल्यादि विवक्षापचयें यदि! इत्यभिधानात् । क्षितितलमेव फलक॑ तरिसि- 
न्क्षेपणीयां पवर्तनीयामक्षक्रीडासक्षकुमारसंहरणखेलां पाशबूतकेलिं च दशमुखनगरी- 
चल्वरे लद्गापुरप्राइणे विधातुं कतु तब्वरे खरां कृतवान् । (रक्षःश्राख्यशारान्क्षिति- 

ततलफलके क्षेपणीयान” इति पाठे रक्ष:श्रा इत्याख्या येषां त्ताज्शारानक्षोपकरणानि 
क्षितितलफलके क्षेपणीयात्षिवासनीयान्। विधायेति शेष: । अन्यत्समानम् । अन्न शारश- 
व्द्स्थाकारान्तल्वेन पुंलिज्गतायां (ख्रीलिइ्तायां ?) कविरेव प्रमाणमू---पणो उक्षेषु र्लहो- 
उक्षास्तु देवनाः पाद्काश्व ते! इत्यमरः। छ्लेषसंकीर्णो्यं रूपकालंकार: । खग्धराइत्तम्॥ 

तस्क्षणं क्षणदाचराणां मिपैतामेव निष्पादितरज्ञनिष्पेषकुटयश्रैत्य- 
प्रैसादसुत्पाटितस्तस्सभजातजातवेद्सा . द्ग्ध्वा भयोडप्युपाअततोरणः 

१. पश्चतां नीला तोरणपरिचेण” इति पाठः, २. 'दासः” इति पाठ:, ३. 'नियन्ता? इति 
नास्ति क्षचित्, ४. 'अभ्यक्षमक्षकुमारसाक्षिपत्? इति पाठः, ५. 'अनिमिषिताम' इति 
पाठ, ६. त्तिदज्! इति पाठ: ७, प्रसाद” इति पाठ 



लक 

३०६ चम्पूरामायणम् । 

समीरणसुतो बभूव । एनमपि दृत्तान्तं श्लुला कुपितस्थ निशाचरप- 

तेबुुगपदेच निपेतुः पुत्रे सुन्नामजिति समितिहेतोविशातिदृश्यः 0 
तत्क्षणमिति । तक्क्षणं तस्मिन्रेव क्षणे क्षणदाचराणां राक्षसानां मिषत्तां पश्यतामेव 

सता मिपतः क्षणदाचराननाइटोल्यर्थ:। 'प्टी चानादरे' इति पष्टी। रहे रणरद्वे निष्पेप- 

ऋूसमसक्षविनाशकृत्य निष्पादितं निव्तितं येन स तथोक्तः । तथोत्पाटितस्तम्भजातेन 
समुत्पाटितस्तम्भसंभूतेन जातवेद्सामिना । सतम्भसंभ्रमणजनिताभिनेलथः । चैल्मप्रासाद॑ 

चैल्गोपुरं दग्ध्वा समीरणसुतो हनूमान्भूयः पुनरप्युपाश्रिततोरण: समधिरूढतोरणा- 

न्तरो चभुव । पूृवतोरणस्य तदा दग्धलात्तोरणान्तरसमाश्रितलं तत्र द्रष्व्यम् । तथा च 
रामायणम---प्रासादस्य महान्तस्थ स्तम्म॑ हेमपरिष्कृतम् । उत्पाटयिल्ा वेगेन हनूमा- 

न्पव॒नात्मजः ॥ ततस्त॑ भ्रामयामास शतधारं महावलूः । तन्न चामिः समभवत्यासाद 
चाप्यदह्यत 0? इति । एनं शत्तान्तमक्षकुमारविनाशवार्तामपि श्रुला कुपितस्य निशा- 
चरपते रावणस्थ विंशतिदष्टयो विंशतिसंख्याकां अपि इशः समितिहितो: । युद्धा- 
थमित्यथ: । 'समित्याजिसमिथुद्धे! इत्यमरः । “पष्ठी हेतुअयोगरे! इति पष्टी । पुत्र 
निजतनूजे सुत्रामजितीन्द्रजिति थुगपदेकवारमेव निपेतुः असुझछः । खमेवास्य 
साधने समर्थों नान््य इति गौरवाद्राभ्यामेंदद्व निखिलासिरपि हृष्टिभी रावण: 

युत्रमिन्द्रजितमद्ाक्षीदित्यर्थ: ॥ 
ततः कि ततन्नाह-- 

अनिसिपभुवने वा व्योज्ि वा भूतछे वा 
समरमुपगतं त्वां वीक्षितुं कः समर्थ: । 

इति नुतिबचनेन स्ाधयन्मेवनाद 

छुव॒गमिह नयेति प्राहिणोद्राक्षसेन्द्रः ॥ ३९० ॥ 

अभनिमिषेति । न विद्यन्ते निमेपाणि येयां तेडनिमिपा देवा: । इगुपथलक्षण: 
कऋप्रत्यथ: । तेयां भुवने स्वलेके वा व्योम्न्यन्तरिक्षे भुवलकि था भूत्तले था ससर- 
मुपगत रणोन्सुर्ख लां वीक्षितुं दहुम् | युद्धांथे तु कि वक्तव्यमित्यथेः (१) । कः 
समर्थ: झक्त: । न को5्पीत्वर्थ: । भुर्भुवःखलेकियु नरचारणसुराणां सर्वेपामपि जग- 
देकबीरेण खवा निर्नितल्लादिति भाव: । इस्रेबंमुतेन नुतिवचनेन स्तुतिवाक्येत सेघना- 

दमिन्द्रजितं छापयन्पशंसयन्राक्षसेन्द्री रावणः प्लुवर्ग चानरमिहात्र नय भापशेत्ति। 
डउक्लेति शेप: । आहिणेल्रपितवान् । मालिनीइत्तम् ॥ 

४9.9 ..:- 

१, 'पिशिताशनपते:” इति पाठ:, २, समति? इति पाठ, 



सुन्द्रकाण्डम् । ३२०७ 

तुं शोकरसं निशाचरपतेहन्तुं चम रक्षसा 
तस्यान्त:परयोपषितां रचयितं मान विना रोदसम् । 

सूयोचन्द्रमसोः प्रवेशविकलां लड्भापुरीमप्रिना 
शुद्धां कतुमम॒ष्य वासवजिता जातो रणस्तोरणे ॥ ४० ॥ 

नेतुमिति । निशाचरपते रावणस्थ शोकरस विधाद नेतुं श्रापचितुम् | तथा 

रक्षसां चमूं राक्षससेनां हन्तुं नाशयितुमू । तथा तस्थ रावणस्थान्तःपुरयोपषितो5वरो- 
वध्वस्तासां मान॑ बिना । निर्मेयोदमित्यर्थ: | 'पथगरिवना-” इल्मादिना तृतीया। वि- 

कत्पात्पक्षे द्वितीया । रोदनमश्रुमोचनं रचयितुं कतुंम् । तथा सू्याचन्द्रससो्दिवाकर- 
निशाकरयो: । अहोरान्न॑ खकरप्रसारणेन जगच्छोदकयोरिति भावः । 'देवताहन्द्रे च? - 
इति दीघे: । अ्वेशविकलां प्रवेशरहिताम् । रावणभयात्सम्यक्प्रदृत्यसावादिति भावः १ 
लक्षापुरीमपिना वालानलेन शुद्धां पवित्रां कतु चेत्यर्थ: । अमुष्य हनूमतो वासवजिते- 
नजिता सह तोरणे चैल्योपरितनद्वारदेशे रणो जातः। अवश्यंभाविनो रणस्थ 
ब्रह्मणापि निवारयितुमशक्यलादिति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ 

संग्ामदुर्दिने तस्मिजहषे शरवार्षिणि । 
वहींव भेघनादेन सेघनादेन मारुति! ॥.४१ ॥ 

संग्रामेति । शरान्वाणाज्शराणि नीराणि च वर्षतीति, तथोक्ते । 'शरोवद्यायग्र- 
सारे वाणे काण्डतृणान्तरे । शरं नीरे च! इति नानाथरल्रमाला.। ततर्मिन्पूवोक्ति संग्रा- 
मदुर्दिनं सेघच्छन्नमिव तस्मिन् । 'मेघच्छन्नेंडहि दुर्दिनिम! इत्यमरः । मेघनांदेन पर्जन्य- 
गर्जतेन वहीं सयूर इव । 'सयूरो बहिंणो वहीं? इत्यमरः । मेघनादेनेन्द्रजिता मारुति- 
3... ०५4 8 ले 

हनूमाज्हर्ष तुतोष । आत्मतुल्यवीरभट्युद्धलाभादिति भावः । तमिममुत्पतत्यमन्तरमेव 
मेघवन्नदनशीललान्सेघनाद इति कथयन्ति । छलेषसंकीणयमुफमा 0 

तद॒नु यातुधानबेलप्रधानानधनकुद्धों विचिधायध्वेत»्य॑ विम्तश्य 
विजयशअंसगतगन्ध गन्धवहनन्द्न शैतानन्दास्तरण वबन्ध दशकन्ध- 
रासज३ ॥ 

तद॒न्विति । तदनु तदनन्तरं यातुघानवलूप्रधाननिधनेन राक्षससेनानायक- 
विनाशेन कुद्धः कुपितो दशकन्धरात्मज इन्द्रजिद्विविधायुधवैत्तथ्यं नानाविधास्रव्यथता 
विग्वश्य ज्ञाला विजयश्रिया वीरलक्ष्म्या हेतुना संगतगन्धं संगतयर्वप्तू, विजयश्रियां 
संगतगन्ध आपसंवन्धमिति वा । गन्धों गन्धक आसोदे', लेदे संवन्धगर्वयों:” 

१. चमू: इति पाठः. २. शुद्धिम! इत्ति पाठ, ३: प्रबल इति पाठः, 
४. 'सगन्धम् इति पाठ: ५. गन्धवाह” इति पाठ:. ६. “चतुराननाल्लेण” इति पाठ:, 



३०८ चस्पूरामायणम् । 

इत्युभयत्रापि विश्वप्रकाशः । 'गनन््धवहनन्दनं मारुति शततानन्दाल्नेण चतुमुखा- 

ब्लणे ववन्ध । अयमवध्य इति मल्ला निमृहीतवानिल्यथः ! तथा च रामायणमू-- 

अवध्योड्यमिति ज्ञाला तमत्नेणाल्नतत््ववित् ॥ निजग्राह महावाहु्मौरुतात्मजमि- - 
न्द्रजित् ॥! इति ॥ ॥ ै हे वि 

तेन दिव्यासत्रण विवशशरीरमेन पिशिताशनाः शणवह्कलेबंबन्धु: ॥ 
तेनेति । तेन दिव्याल्नेण ब्रह्मान्नेण विधशहरीरं परवशगान्नमेनं हनूमन्तं पि- 

शिताशना राक्षसाः शणवल्कडैः । वल्कलविशेषरचितरज्ञभिरित्यर्थ: । बबन्धुः । 
ततस्ते राक्षसा दृष्ठा निर्विचेष्टमरिंद्मम् । ववन्धुः शणवल्करैश्व द्रमचीरैश्व संहतम् ॥? 

इति श्रीरामायणवचनम् । नन्विन्द्रायवध्यस्य महावलवतो हनूमतः कथ॑ राक्षसक्ृतव- 
न्धनमिति चेत्सल्मम् | पितामहवरदानानुसंधानात् । रावणद्शनकुतूहूलतया च खयब- 
मेव निवद्ध इल्यलमतिग्रसद्ैन ॥ 

स मारुतेने्रेतपाशजन्मा 
वन्धो5भवद्व न्धविमोक्षहेतुः । 

प्रा पलस्स्त्यान्वयपांसनेन 

वन्दीकृतानां सुरसुन्द्रीणाम् ॥ ४२ ॥ 

स इति। स नेर््रतपाशेम्यो जन्म यस््र॒स तथोक्तः । राक्षसरण्जुकृत इलर्थः । 
“अवर्ज्यां वहुत्रीहिर्जन्मायुत्तरपद्ः” इति वामनः । मारुतेहनूमतो वन्धः । पुरा पूर्व पुल- 
स्ववान्वयपांसनेन पुलस्लतब्रह्मकुलदूपकेन रावणेन वन्दीकृतानामुपण्हीकृतानाम् ।'का- 

रागृहनिवद्धानामिद्र्थ: । “अग्महोपग्रहीं वन्याम” इत्यमरः | सुरसुन्द्रीणां देवता- 
स्लरीणां वन््धविमोक्षहेतुवन्धविमोचनकारणममवत् । लक्षादाहादिनोत्तरत्र तथावशय॑- 

भाविद्वादिति भावः । इृत्तमुपजातिः 0 

तदनन्तरमितरहननासहतया निहुतस्य द्व्याख्रस्थ प्रभाव विभावय- 
न्विभावरीचरपतितेनूजः पवनतनय निजपितृसमीपमुपनिनाय ॥ 

००30० ही पे 

तदननन््तरमिति । तदनन्तरं वन्धनानन्तरम् । हन्यतेड्नेनेति हननम् । कर्मणि 
त्युटू । इतरहननस्थान्यक्ृतवन्धनस्यासहतयासहिष्णुतया निहुतस्थ तिरोहितसाम- 
प्येस्थ दिव्यान्नस्य ब्रह्मात्नस्य प्रभाव॑ सामर्थ्थ विभावयन्पयोलोचयन् । विभावरी: 
चरपतितनूज॒ इन्द्रजित्रपवनतनय॑ हनूमन्तं॑ निजपितृसमीप॑ रावणनिकटमुपनि- 
नाथ प्रापितवान् । दिव्यान्नस्थेतरसंवन्धाहिष्णुल्रमुक्ते श्रीरामायणे--स वद्धस्तेन 
बल्क्रेन विमुक्तोड्ज्ेण वीर्यवान् । अद्नवन्ध: स चान्य॑ हि न वन्धमनुवर्तते ॥” इति ॥ , 

१. शोण” इति पाठः. २. “बन्धनमोक्ष' इति पाठः, ३. 'पांसुलेन! इति पाठ:. 
४ “निज़ाडुतस्था इति पाठ5:, ५, 'तनय:? इति पाठः. 
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सोडय दद॒शे दशकन्धरमन्धकारि- 
[आप [कप 9 6७.७ 

लीलाद्वितोलनपरीक्षितवाहुवीयम् । 

बन्दीकऋतेन्द्र पुरवा रवधूक राप्र- 

व्याधूतचामरमरुचलितोत्तरीयम् ॥ ४३ ॥ | 

स इति । सोष्यं हनूमानन्धकारेरन्धकासुरसंहारस्थ शिवस्त्र लीलाद्रिः क्रीडा- 

शैलः कैलासस्तस्य तोलनेनोचालनेन परीक्षितं परिशोधितं वाहुवीय भुजशक्तियैस्थ 

तम् । अग्रमेयवाहुपराक्रमशालिनमित्यर्थ: । कि च वन्दीकृतानामिन्द्रपुरवारवधूनाम- 

प्सरसां कराग्रैव्यौधूतानां चामराणां प्रकीणकानां मरुता चलितसुत्तरीय संव्यानं यस्य 

त॑ तथोक्तमिति खभावोक्ति: । 'खमभावोक्ति रसौ चारु यथावद्वस्तु॒वर्णनम्” इति लक्ष- 

णात् । चामरं तु प्रकीणकम?, 'संव्यानमुत्तरीयं च” इत्यमरः । दशकन्धरं रावणं दद्शी । 

इतः ग्रश्मति छोकपञ्चक॑ वसनन््ततिलकाबइत्तम् ॥ 

अथ त्रिभिदेशकन्धरं विशिनष्टि-- 

आपाटलाधरपुटान्तविराजमान- 
दृं्टामह/प्रसरशा रशरीरकान्तिम् । 

संध्याम्बुदान्तारितमध्यसुधामयूख- 
रेखाभिराममिव वासवनीलशैलम ॥| ४४ ।। 

. आपाटलेति । आपाटलस्थ समन्ताद्रक्तवर्णस्ाधरपुटस्थाधरदलूस्थान्तेडन्तिकरे 
विराजमान ग्रकाशमानं यहंट्राणां दन््तविशेषाणां महस्तेजस्तस्थ प्रसरेण असा- 
रेण शारा कृष्णवर्णरक्तसितवर्णा शरीरकान्तिर्देहशोभा यस्य सः । क्रृष्ण- 

. रक्तसित: शार: इति यादव: । अतएवं संध्याम्बुदेन संध्याकालमेघेन-। 
संध्याग्रहणमत्राम्वुद्स्य रक्तवर्णयोतनार्थम् । अन्तरितमन्तहिंतं मध्यं यस््या: सा तथो- 
क्ता या सुधामयूखरेखा चन्द्रकला तयाभिरामं सुन्दरं वासवनीलशैलमिन्द्रनीकाचलमिव 
स्थितमित्युपमा ॥ 

संग्रामकेलिपरिघट्टनभम्नसम्त- 
द्गिदन्तिदन्तंक्ृतमुद्रभुजान्तराल्म् । 

छायोत्मना प्रतितरकृवषिराजमान- 
शीतांशुसण्डलसनाथमिवाम्बुराशिमू ॥॥ ४५ ॥। 

संग्नामेति । पुनः संग्रामकेलिषु रणविहारेशु परिघ्नेन व्याघातेन भम्नाः शकलि- 
आस व कलर 2 पल नम >> कामकाज अल जल हम जज अमन अर 

१, 'शौर्यम? इति पाठ. २. 'दिदन्तः इति पाठ:. 
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ता अत एवं मम्ताः संलीनाश्व ये दिगदन्तिदन्ता द्ग्गिजद्शनास्तैः कृता विरचिता 

मुद्राश्चिह्दानि यस्थ॒ तत्तथोक्ते भुजान्तरालं वक्षःस्थले यर्व तम् । अत एवं छायात्मना 

अतिविम्बरूपेण । 'छाया खनातपे कान्ती प्रतिविम्वाकेजाययो:” इति वेजयन्ती+ पति- 

तरई तरहे तरबें विराजमानेन शीतांशुमण्डलेन चन्द्रविम्बेन सनार्थ सहकृतमम्बुराशि- 

मिव्र स्थितमित्युपमा 

निश्ेयसप्रणयिन्ीं पद्वी निरोझूँ 
अलछोक्यपापपरिपाकमिवात्तरूपम् । 

सूर्यन्दुपावकमहांसि तपोवछेन 
जिला येथेच्छममिषिक्तमिवान्धकारम् ॥ ४६ ॥ 

निश्नेयसेति । नितरां भ्रेयो निश्नेयों मुक्ति: । मुक्ति: कैवल्यनिवाणभ्रेयो निश्ने- 

चसावपि” इद्यममरः । अचतुरादिसूत्रेणाजन्तनिपातः । तस्त अणयिनीम् । सोक्षप्रापि- 

कामिलर्थ: । पदवीं मार्ग निरोछुमावरितुमात्तरूपं मूर्तिमन्त॑ भ्यो लोकाब्रैलोक्य॑ त्रि- 
भुवनम् । चातुर्वैष्यादिल्वात्खार्थे प्यकू । तन्न यानि पापानि तेषां परिपा्क परिपकरमिद 

स्थितमित्युत्रेक्षा । तथा सूर्यन्दुप्रावकानां महांसि तेजांसि । 'तिज्ञो धाम महों विभा! 
इलस्मरः । तपोवलेन तपःसामर्थ्येन । अन्त्यकारस्थेवेति भावः | यथेच्छ॑े खच्छन्द 

जिलामिपिक्त पश्चदद्धमन्धकार ध्वान्तम्रिव स्थितम् । इत्यनुपात्तमुणनिमित्तखरसुपोत्े- 

क्षा पूर्वाश्प्रिक्षया संखुज्यते ॥ 

सो5पि प्रुवंगमभिचीद्ष्य समीरपत्न 

चित्रीयमाणहद्य/ पिशिताशनेन्द्र: । 
कैलासशैलचलूमनागसि शापदायी 

नन्दीखरः स्वयमुपागच इत्यमेस ॥ ४७॥ 
स इति। स पिशिताशनेन्द्रो रावणोषपि समीरपुत्र॑ वायुनन्दनं प्रुवृंंग हनूमन्तम- 

भिवीक्ष्याभिमुर्ख दृष्टा चित्रीयमाणमाश्चर्य आपध्रुवान हृदय यस्त्॒ स तथोक्त:ः सन् । 
क्रेलासशेलचलन केलासपर्वतोद्धरण तदेवागो 5पराघः । आगोष्पराधो मन्तुश्व! इसम- 
रः । तस्मिज्शापदायी । न केवल मत्कीडाशैलोद्धरणमात्रमू, अपि तु यस्मात््वे वानर- 
मुखतया मामधिक्षिप्तवानसि तस्माद्वानरेगेव स॑ विपत्ति गमिष्यसीदेवेख्पशापप्रदाते- 
धर्थः । ननन््दीश्वरः शिवपापंदः । 'भड्ठी भज्धिरिंट्सण्डुनन्दिनों नन्दिकेश्वरे! इत्यमरः । 
खर्च साक्षात् । उपागतो चानरहूपेण समागत इस्मेवंप्रकारेणामंस्तामन्यत । तथा च 
रामायगम---किमेप सगवानन्दी भवेत्साक्षादिहागतः । येन शप्तो$स्मि कैछासे मया 
संचलिते पुरा ४ इति ॥ 

१. निश्वेयसः इति पाठ:. २. चर्थेश्म् इति पा5:, ३. 'पुव॑ंगममवेक्ष्य इति पाठ: . 
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तत प्रहस्तेत विहितविविधानुयोगः प्रत्यमाषत रावण सारुतिः ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं ग्रहस्तेन रावणसन्त्रिणा विहितविविधानुयोंगो विरचि- 

तनानाविधप्रश्न: । 'परश्चोडनुयोग: छच्छा च' इत्ममरः । कुन्नद्यः कुतो वा समागत 

केन वा प्रेषित इत्यादि एष्टः सनित्यर्थ:। मारुती रावण अत्यभाषतावीचत् । एठेन 

ग्रष्ठार॑ प्रहस्तमलक्षीकृतवानित्यवगम्यते 0 

भाषणप्रकारमेवाह--- 

अयमहमहांपतिकुलतिलकस्थ सत्यसंधस्य पितृनियोगसमुपगतवव॒नवा- 

सनिरतस्य झ्पैकारातिबाधितश्पैणखाप्राप्तवैरूप्यकुप्यत्खरप्रसुखनिशिच- 

रवरूपछालजोलकरपान्तानकछकल्पशिडीसखस्म कपटहरिणह्ननसमयपीरि- 

मषितदारान्वेषणसंजातसुत्रीवसख्यत्य समत्खातवालिकण्टकस्य दुद्व त्तक्ष- 

त्रवेशवतपवनसारथेस्तपोनिधेजो मद भ्यस्य भुजबलावलेपछो पहता+ आोसता 

दाशरथेदतोडहं सीतामागंसागंणाय दिशिद्शि तपनतनयप्रषितानों वाच- 

राणामेकतमः समद्रलट्ठनजड्टालस्तव नगरप्रमद्वनसीमनि रघुवरधमंदा- 

रान्प्रणस्य प्रतिष्ठासमंदीयमागमर्न प्रकाशयितुं प्रमथिताशोकवानिकानों- 

कहनिवहस्ववइशैनकुतूहलेन केवठमनुभूतनेऋतकूतातन्तुसंनहनस्तव परि- 
सरमुपासरम् ॥ 

अयमिति । अयमहमहांपतिरहर्पति: सूर्य: । अहरादीनां पद्मादिषु वा 
रेफरेफासंदेश: । तत्कुलतिलकस्त्र॒तंद्वंशभूषणस्य । महाकुलीनस्ये्थथः । सत्यसंघस्य 
सअतिशस्य । सधावधों अतिज्ञायां चा इति वेजयन्ती | अत एवं पितुर्दशरथस्य 
नियोगेनाज्ञया समुपगतवनवासनिरतस्य प्राप्तवनसंचारतत्परस्य । गुवाज्ञापरिपाल- 
कस्यल्र्थ: । तथा शुप्रकारातिवाधितया मदनपीडितया शुपणखया प्राप्त यद्वरुप्यं 
लक्ष्मणक्ृतकर्णनासाभेद्रूपविरूपित तस्मात्कृप्यन्ति कोपे आप्रुवन्ति यानि खरप्र- 
सुखनिशिचरवल्ानि खरासुरप्रश्ृत्राक्षससैन्यानि तान्येव पलछालज्ञालानि निष्फल 
तीहिराशय: । 'पलालोडल्ली स निष्फल:? इत्यममरः । तेषां कल्पान्तानलं अलयकालामपि- 
रूपं शिलीमुखो वाणो यस्येति िथ्परम्परितरूपक्् । भमिनीचैरूप्यजनितकोपा- 
मियातखरादिराक्षसविध्व॑सस्येत्यर्थ: . । अप्तकारातिवाधितशपणखाप्राप्तवैरूप्यस्य! 
विज कलम ३ मनन मकर कल बटन मल लय 

१. अयमह्वामधिपति” इति पाठ:. २ वैरुप्यस्थ” इति पाठ ३. कल्पानल” इति वाठ:. ४. समुपित इति पाठ:. ५. 'सख्यसमुत्खात” इति पाठः, ६ प्रमदावनसी स्रि! इति पाठः, ७, बद्धम” इति पाठ 



र२१२ चस्पूरामायणम | 

इति पाठे शपकारातिवाधितशपंणखया प्राप्त वैरुप्य॑ यस्मात्तस्थेति प्रथग्विशेषणम् । 

इद च तदीयहृदयतोदनाथमित्यवगन्तव्यम् | तथा कपटहरिंणस्य सायास्तगसंय हस- 

नसमये संहारकाले परिमुषितानां चौोरयेणापहतानां दारार्णा भार्याया: सीताया अन्वे- 
पणे परिमागेणकाले तद्विषये वा संजातं समुत्यन्न सुआीवस्य सख्य मैत्री यस्थ तथो- 
क्तस्य | एतेनेतस्थ मर्मोद्धाटर्न श्रीरामस्य सहायसंपन्न्ल सूचितमिद्यवगन्तव्यम् । 

तथा समुत्खातः समुत्पाटितो वाल्येव कण्टकः सूच्याकारदुमाइविशेषों येन तथोक्तर्य । 

एतेन लन्नियन्तृवालिसंहारकस्य खदीयसंहरणमीपत्करमिति सूचितम्। विणी द्वुमाह्ले 

रोमन छ्षुद्रशन्नी व कण्टकः' इति विश्वः। दुर्दतानां दुसांगवार्तैना क्षत्राणां क्षत्रियाणां 
वंश: कुल वर्गों वा स एवं वंशवन वेणुविपिनमिति ्किष्टररूपकम् | तस्य पवनसारथे- 
देवानलस्य । दुविनीतक्षत्रियकुलविनाशस्येल्र्थ: । “वंशों वेणी कुले बर्गें! इति या- 
दवः । तपोनिर्षेस्तपःशीलस्य जामदसम्यस्य जमद्भिपुत्नस्थ परशुरामस्य । गर्मादिला- 
बढ । गर्गोद्राकृतिगण: । तस्य यद्भुजबर्ल तस्यावलेपो दपः । दर्षीड्वलेप: इल्- 
मरः । तस्य लोपे नाशे हेतु: कारणम् । तस्येत्यर्थ: | एतेन परशुरामभुजवरूनिवारक- 

स्यथास्य ल्लद्वेंशतिभुजवलूनिवारणं हुणप्रायमिति सूचितम् । श्रीमतः सकलग्रुणसंप- 

त्तिमतः । अथवा राज्यलक्ष्मीसमद्धस्य चीरलक्ष्मीसमेतस्थ वा निरुपमकान्तिसंपन्नस्थ 
वा सीतालक्ष्मीपतेवा । 'शोसासंपत्तिपजझ्ास लक्ष्मी: श्रीरिव कथ्यते! इति शाशवत्त: । 
दाशरथेदेशरथमहाराजतनयस्य श्रीरासस्य दूतो दास: संदेशहर: । 'स्यात्सदेशहरो 
दूत: इत्यमरः । किंच सीतामार्गस्य मार्गणायान्वेषणाय दिशि दिशि अतिदिशम् । 

वीप्सायां द्विभावः । तपनतनयप्रेपितानां सुग्रीवप्रहितानां वानराणां मध्य एकतमो- 

इन्यतमः । सर्वेषपि बानरा मत्तुल्या मदधिकाश्च, तदेकेनेव मयेतादशकायं कृतम्, 

ते सर्वे मिलिताश्वेत्कि भविष्यति वा न ज्ञायत इति भावः । समुद्रलइने जज्लो5ति- 

जबः । नभोमागेंणोत्ती्णाणेव इस्धथेः । एतेन सम किंचिद्साध्यं नाखीति सू- 
चितम् । 'जद्दालोइतिजवस्तुल्यौ” इत्यमरः । तव नगरे लड्डायां यत्प्मदवनमशोक- 
बन॑ तत्सीमनि तल्मदेशे रघुवरथधर्सदाराज्श्रीरामघर्ममार्यामू । 'भायी जाया तु 
पुं भून्ि दारा? इल्मरः । प्रणम्य नमस्कृत्य । प्रतिष्ठासुः अस्थातुमिच्छुः सन् । ति- 

पते: सन्नन्तादुप्रद्यय: । मदीयसागमनम् । मम लक्षापुरप्रवेशमित्य्थ: । सवृतः प्रकाश- 
चितुं प्रकटयितु प्रमथितः प्रकर्पण भम्नोषइशोकवनिकानोकहनिवहः प्रमदवनबृक्षपण्डो 

नर ४ से तथोक्त: । तथा त्वदर्शनकुतृहलेन केवल भवदवलोकनकुत्तूहलेनिव । न 

कोशोत्यसक्ष्मसूत्रॉनीति किध्वपकम् । तेपां तत्आायबादित्थ॑ निर्देश: । तैयेत्संनहन॑ 
बन््धन तदनुभूतमचुकृतेओल स तथोक्तः सन् । तव परिसर भान्तदेशमुपासरम्। प्राप्तो 

उस्मीलथ: । पर्यन्तभू: जज इत्यमरः ॥ 



दिशा ससिं 

! 

खुन्द्रकाण्डम् । ३६१३ 

आनाकलोकपरिकीर्तितसच रित्र- 

मत्रोपरुछ्य रघुवंशपतेः कलछत्रम । 

वैतानवेदिजनितं पवसानबन्धुं 
वलस्लेण बैद्युमविनीत कर्थ यतेथाः ॥| '४८ ॥ 

आनाकैति । आनाकलोकं खर्गलोकपर्यन्तम् । उपलक्षणमेतत् । सकललोकेष्बित्य- 

थे: । 'आकाशे निदिवे नाकः? इत्यमरः । परिकीर्तितं परिक्ताधितं सच्चरित्रं साइसमा- 

चारो यस्थ तत्तथोक्त रघुवंशपते रघुकुलनायकस्य श्रीरासस्थ कलत्न॑ सायोम् । पूज्या- 

मिति भावः । अन्न लड्रायामू । अयोग्यस्थल इति भाव: । उपरुद्य निरुख्य । हे 

अविनीत दुर्विनीत । शास्रनिषिद्धाचारतत्परल्लादिति भाव: । बैतानवेयां यागीयपरि- 

ध्कृतभूमी जनितमुत्पन्नम् । “दि: परिष्कृता भूमि: इत्यमरः । पव॑मानवन्धुमर्भि 

वर्नेण बद्धुं वन्धनं कर्तु कर्थ यतेथा यलें क्ृतवान्भवे: । न यतेथा एवेल्यर्थ: | अर्स- 

गतल्वादिति भावः । अतः परमपतित्रतां सीता श्रीरामाय प्रत्मप्य कुशली भव | अ- 

न्यथा महाननर्थः स्थादिति तात्पयार्थ: । वसन्ततिलकाइत्तम ॥ 

वक्तव्यान्तरं वियत इल्याह--- 
् 

किंच॥ 

कि चेति। अपि चेल्र्थः ॥ 
० कि ८ ३ पी हु 

प्रेन््डन्ती पिशिताशया रणमु्खे सॉमात्रपात्रक्षतत 

त्द्गान्नं परितः पतत्रिपरिषच्छन्नच्छविं मागमत् । 
बे ० ३ कप 

द्रावपालस्त्य पुलस्त्यवशांवलय संभाविते त्वस्क्न्ते 

कान््तानां नयनान्तवान्तसलिकं सा भूजिवापोदकम् ॥ ४९ ॥ 

प्रेह्व्तीति । हे पौलस्त्य रावण । सौमित्रिपत्निक्षत लक्ष्मणद्रविदारित लात 

परितः ) ल्च्छरीर॒स्स समन्तादित्यथः । “अभितःपरितः-? इत्यादिना द्वितीया । पिशि- ' 

ताशया सांसदणया प्रेहन्ती असरन्ती पतत्रिपरिषत्कश्ञादिपक्षिनिवहरछन्नच्छविसा- 

तपत्रशोभां मागमन्न ग्राप्रुयात् । 'माडि छुझ इत्याशिषि छह । पुषादिल्वाच्छेरजादेश: । 

तथा लत्कृते खन्रिमित्त द्राक्क्षिप्रमेव पुलस्त्यवंशस्प विलये विशेषतों नाशे । मूलतो 

हानावित्यथ: । संभावित संप्राप्ते सति । कान्तानां स्रीणां नयनान्तवान्तसलिलमश्र- 

जलं निवापोदक पिठ॒तर्पणोद्क॑ मा भूत् । खद्द॑शस्थ खरूपतो विलये तर्पणप्रदातुरभा- 

वात्तदेव तपंणजलं मास्लितर्थ: । पूर्ववलुड । मदुक्तान्यधाकरण एवमेव भविष्यतीति 
भाव: । शादलूविकीडितं बदृत्तम् ॥ 

१, “बद्धम! इंति पा5:, २. (कि चः इति नास्ति क्चित्, 
चसचू० राू० २७ है 



३१४ चस्पूरामायणम् | 

बद्धाद्रोडपि परदारंपरभृहे ल- 
सिक्ष्वाकुनायककलत्रसनाये मा गां। । 

वाताशनो5हमित्ति कि विंनतासुतस्य 
शासानिलाय सुजगः स्पृहयाछुतालुए ॥ ५० ॥ 

बच्धेति । हे अनाये मूढ। विवेकशल्येत्यथे: । लं परदारपरिग्रहे परल्नीसंगमे 
बद्घादरो विहितास्थो5पीक्ष्याकुनायककलत्न॑ श्रीरामभायों सा गा भा आपरुहि । अन्यथा 
विनिपातः स्थादिति भावः । 'माडि छह!, "न माइयोगे! इत्यडाममग्रतिषेधः । कुत: । 
अहं बाताशनो वायुभक्षक इति भुजग: सरपपी विनतासुतस्थ गरुडस श्वासानिलाय । 
श्वासमारुताशनार्थमित्यथ: । स्पृहेरीप्सित: इति संप्रदानखाच्च॒तुर्थी । स्पृहयालु: रुप 
हावत्तालु ककुद यस्त॒स तथोक्त: | भचति किमिति शेपः । न सवत्येबेद्यथ: । अत 
ईंदशाकार्यकरणे प्रयत्न॑ मा कार्पीरिति भाव: । स्प्टृहयतेरदन्तल्वाचरादि णिचि “स्पृषहि- 
ग्रहि-+ इत्यादिना अछच्प्रत्ययः । अतो छोपस्थ स्थानिवल्ान्न लूघूपधागुण: । ताल 
काकुदम? इत्यमरः । दृशान्तालंकारः । वसन््ततिलकाबत्तम् ॥ 

बाहुचन्द्ननिषज्ञकोटरा- 
दुद्धृती रघुपतेः शरोरगः । 

प्राणवायुमविनीत तावर्क 
कालयापनमपास्थ पास्यति ॥ ५१ ॥ 

वाहिति। वाहुरेव चन्दन: पटीरदुमस्तस्त्रध निषज्ष इपुधिरेव कोटर॑ निष्कृहः । 
+निष्कूहः कोटरं वा ना? इत्यमरः । तस्मादुद्धता आकृष्टों रघुपतेः शर एबोरगः । 
है अविनीत दुविनीत, तावर्क दीयम् ॥ “'तवकममकावेकबचनम्? इति तबकादेशः । 
थ्राण एव वायुस्त काल्यापनं कालविलम्बमपास्य त्यक्ला | क्षिप्रमेवेत्यर्थ: । पासत्य- 
पहरिष्यति । समस्तवस्तुवतिसावयवरूपकम् । रथोद्धताशत्तम् । 'राजराबिद रथोद्धता 
लगा? इति लक्षणात् ॥ 

,निगमयति--- 

कि बहुना ॥ 

पकि वहुनेति ॥ 
'सत्पकारमेवाह--- 

मायामसगे समरनाट्कसूज्रधारे 
शाखामगे च भवत्तः प्रतिकूलवाले । 

१. (सनिरगेतः इति पाठ:. 



श्ए कि] 
रु 

हा सुन्द्रकाण्डम् । 

दृष्टोद्यमस्य रघुनायकसायकस्य 
मुक्त्वा प्रणामकवर्च कवच किसन्यत् ॥ ५२ ॥ 

मायेति । समरमेव नाटकं रूपकविशेषस्तस्थ सूत्रधारे । तत्म्वर्तक इब्यर्थः। 

सूत्रधारशब्दो व्याख्यातः । मायाग्ंगे लत्प्रेरितकुहनाकनकहरिणे | तथा भवतः अति*- 

कूल नियामर्क वाल लाडूले यस्त्॒ तस्मिज्शाखाग्र॒गे वालिनि च दृष्टोयमस्य परीक्षित- 

व्यवंसायस्थ । अमोघसेत्यथेः । एतेन लद्विनाशमीषत्करमिति सूच्यते । रघुनायक- 

सायकर् श्रीरामवाणस्थ॒प्रणामो नमस्कार एवं कवचमुररछद्स्त॑ मुक्ला । तद्विने 

व्यर्थ: | अन्यत्कवर्च किमू । न किमपील्यर्थ: । अणामपूर्वक सीतां श्रीरामाय समप्य 

शरण्यं ते शरणं गल्ला भ्राणत्राणं कुरुष्वे्यमिश्रायः । 'डरइछद्ः कह्ढूटकोी जागरः 

कवचो5ल्नलियाम” इत्यमरः । वसन्ततिलकादत्तम् ऐ। 

एवं निशम्य कुपितः पिशिताशनेन्द्रः 
प्राणानमुष्य हरतेति भठानवादीत् । 

आजन्मशुद्धमतिरत्र विभीषणस्तं 

दूतो न वध्य इति शास्रगिरा रुरोध ॥ ५३ ॥ 
एचमिति । एवमुक्तप्रकारप्तू । वचनमिद्यर्थ:। निशम्य श्रुल्ला कुपितः ऋुद्ध: 

पिशिताशनेन्द्रो रावणो<्मुध्य ग्राणान्हरत । एन॑ वानरं मारयतेत्यथ: । इसल्येवे सठा- 
न्किकरानवादीदाज्ञापितवान् । ततः कि तत्राह--अन्नान्तरे आजन्मशझुद्धमतिः खभाव- 

परिशुद्धवुद्धिविभीषणो रावणानुजस्त॑ रावणं दूतो न वध्यों वधाहों न भवतीति शात्र- 
गिरा शाल््रवचनेन रुरोध निवारयामास । तथा च रामायणम्---'राजधर्म विरुद्ध 
च लोकबवृत्तेश्व गहितम् । तव चासह॒शं वीर कपेरस्प प्रमापणम् ॥? इति । 
वृत्तं पूवेवत् ॥ ह 

रावणो5पि विभीषणसाषणमद्धीकृत 'छुवहुनामजझ्लेष छाह्ुरूमेव 
वरम् । तदेव कापोसवाससा संबीतं वेहिसात्कृय चत्वरे चत्वरे बोषां- 

नुद्भोष्य सप्रहारं नगर परितः संचारयत' इति राक्षसानादिदेश । तेषु 
तथा कुर्वाणेष ॥ . 

रावण इंते । रावणो5पि विभीषणस्थ भाषणं शाज्लोपहितवचनमह्गीकृत्य छुव- 
ज्ञानां वानराणामज्नेष्ववयवेशु लछाइलमेव वालमेव वर श्रेष्टमू । प्रियमिति यावत्। 
दिवाइते वरः श्रेष्ठ” इत्ममरः । अतः कार्पासवाससा । कापपोसतन्तुनिर्मितवर््रेरि- 

१. 'एतत इति पाठः, २. “वीतिहोन्रसात्छल्” इति पाठः. ३. “दोषान? इति 
पाठ:, 



३१६ चम्पूरामायणम् । 

टर्थ: | शीघ्रप्रज्वलनाथ कार्पासग्रहणण द्रष्टव्यम् । संवीतमावेधितं तदेव लाइल वहि- 

साल्इद्याभिहोत्राधीन_ कृत्ा । अमर श्रज्वाल्येत्यर्थः | “अभिवेंश्वानरों वहिवीतिहोत्रो 

घनंजय:? इत्यमरः । देयत्रा च? इति चकारात्सातिप्रद्ययः । चल्रे चत्वरे प्रतिच- 

त्वरम् । प्रतिवीथीमित्यर्थः । वीप्सायां द्विभौव: | घोषान् “चौर्येणाशोकवनिकाभह्न- 

कारी वानरोड्यं लब्धो निवद्धो वध्यते! इत्यादि घोषाजुद्धोष्य सम्रहार ससंताडनं 

नगरं परितः । नगरस्य समन्तादिल्यर्थ:। 'अभितःपरितं:-* इब्यादिना द्वितीया। 

संचारयत शभ्रामयतेत्यनेन प्रकारेण राक्षसानादिदेशाज्ञापपासास । ततस्तेषु राक्षसेघु 

तथा रावणोक्तप्रकारेण कुर्वाणेषु विदधानेष्ठु हनूमह्लाज़लं कार्पोसवासोभिरावेध्याभिसा- 

त्कुव॑त्सु सत्स । करोतेस्ताच्छील्ये शानच् ॥ 

निणेयाविषयमस्थ वारूत३ 

कर्णिकारनिकुरुम्बकवुरः । 
निर्न्मेषगणभाग्यसंचया- 

दुन्मिसेष भगवानुषबुंधः ॥ ५४ ॥ 

निर्णयेति । कर्णिकारनिकुरुम्ववत्कमकपुष्पप्रसूनमञ्जरीवत्कवुरः . शबलवर्ण: । 

एतेन सुखस्परशत्व॑ं सूच्यते । 'कर्णिकार: कब्लुकारः कोकः कनकपुष्पकः । पीतपुष्पः 

किंकरातः पीतमभद्रो मुदुद्युमः ॥7 इति प्रतापमार्ताण्ड: | भगवान्पूज्यः । उपसि बुध्यत 
त्युपर्चुध: ज्वलनः । “अहरादीनां पक्ष्यादिषुः इति रेफादेशः । निर्निमेषगणानां देव- 

सद्वानां भाग्यसंचयाद्भधागवेयसम्रद्धेहेती: । लक्लादाहे तेषामानन्द्संभवादिति भावषः। 

अस्य हनूमतो वालतो लाइले । सप्तम्यर्थ तसिः । निर्णयाविषय निर्मेयादं यथा तथा । 

उन्मिमेप अजज्वाल । अन्नानुग्रासालंकारः । रथोद्धत्ताइत्तम् ॥ 
तत्त: किमत आह--- 

एतद्ठ त्तान्तमारक्षिकराधक्षसीगणगर्वोदीणवर्णितमाकण्ये दूयमानमा- 

नसा जानकी हताशनमपस्थाय 'शीतो भव हनमतः इति प्राजलिः 

प्रथयत ॥ 

ए.तद्ति । आरक्षिंकराक्षसीगणरगरवोदीण गर्वोद्रिक्ते यथा तथा वर्णितं कथितमे- 
तद्ृत्तान्तं हनूमछाइूलग्रज्वलनवातामाकर्ण्य दूयमानमानसा संतप्यमानान्तःकरणा 
जानकी हुताशनमश्मिमुपस्थायोपास्य हनूमतः शीतोड्दाहको भव इल्मेवंप्रकारेण 
ग्राज्ञक्िः प्रणता सती प्रार्थयत्ताभ्यथितवती। तथा च रामायणम्--मज्जनलाभिसुखी तस्य 
सा तदासीन्मद्दाकपे: । उपतस्धे विश्ञालाक्षी प्रयता हृत्यवाहनम् 0” इति ॥ 

१. “गणेन गर्वोदीणम? इति पाठ:., २. 'हनूमतः शीतो भव! इति पाठ:. ३. 'प्रार्थत्? 

इति पाठः, 



१] 
८] सुन्दरकाण्डम् । डे 

घोरत्य राघबकल्ततपोमया््र- ४ 

ही मो भूवमिन्धनमसहं क्षणमित्यवेल । 

शे््ं वितत्य दृहूनश पवसानसूनो- 

बोलाम्रसी२्रि सणिदीप इबावतस्थे ॥ ५७ ॥ 

घोर्स्येति । घोरस्य दारुणस्त्र राघवकलत्रतपोमयामरः सीतापातित्र्मरूपानलस्ध 

क्षणम् । क्षणमात्रेणेल्मथै: । इन्धनं दाह्मदारु । अहं मा भूवे न भूयामू । 'साडि छू 
इत्याशिषि छट्ट । इत्नेन प्रकारेणावेत्य मत्वा दृहनः सीतयोपासितो5प्िः शैद्य॑ वितत्य 

विस्ताय पवमानसूनोईनूमतो वालाग्रसीम्नि लाइूलागरसागे मणिदीप इवावतस्थे . स्थित- 

वान | तदसंतापकरलेनातिष्ठद्त्यर्थं: । उपमालंकार: । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

तदनु पवरनतनयोडपि पुरमिद न खहु॒खुव्यक्त नक्तमालोकयम् । 
तस्मादनलसाक्षिकमेव पुरमखिलमाछोकयामि” इति यासिनीचरगर्ण 

परिचिततोरणपरिघेण जघान ॥ 
तदन्विति । तदलनु वालप्रज्वलनानन्तरं पवनतनयो हनूमानपि नक्त॑ रात्राविद- 

मेतत्पुरं लक्ञपद्ग्ण सुव्यक्त सफुटतरं नालोकर्य खछ न दृष्टवानस्मि किल तस्मात्छुव्यक्त- 

दरनाभावाद्धेतो: अनलोउस्मि: साक्षी साक्षाइष्टा यस्मिन्कमैणि तद्यथा तथा । दाहकपूवै- . 
मेवेत्यथ: । 'साक्षाद्रथ्टरि संज्ञायाम! इतीनिग्रद्ययः । अखिल कृत्स॑ पुरं लक्षापद्रणमा- 
लोकयाम्यालोकयिष्ये । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानप्रत्ययः । इति-। मल्लेति शेष: । . 
यामिनीचरगण्णं निवेन्धकराक्षसनिवहं परिचित्ततोरणपरिधेण। पूर्व येन राक्षसान्निजन्नि- 
तवान् (?) तेनेव परिघेणेत्यर्थ: । जघान। विनाशितवानिल्यर्थः ॥ 

सीतामिधानकमर्ां प्रभवे प्रदातुं 
लझ्काणेव॑ छुमितसेन्यतरंगभीमम् । 

वेधा समन्थ किलर रज्जुभुजंगराज- 
भोगाचतेन पवनात्मजमन्द्रेण ॥ ५६॥ 

सीतेति । बेधा ब्रह्मा सीतेत्यमिधानं यस्या: सा च सा कमला च तां सीतारू- 
पि्णीं लक्ष्मीम् । 'राघवत्वेडभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्सनि' इति विष्णुपुराणवचनात्। 
प्रभवे श्रीरामरूपिणे विष्णवे भ्रदाठुं क्षमितानि क्षोम॑ भ्राप्तानि यानि सैन्यानि राक्षस- 
सेनास्तरेव तरंगैरुमैंमिभीस भयंकरं लक्षैवाणवस्तम् | रजुरेव भुज॑गेराजभोगो वासु- 
किकायरतदाइतेन तद्वेश्तिन पवनात्मजेनैव मन्द्रेण मन््थनाचलेन ममन्थ किलालो- . 
डयामास खल्वित्युत्रेजक्षा । सा च समस्तवस्तुवर्तिसावयबरूपकेण संकीर्यते । “भन्थानं 
मन्दरं इृत्वा योक्त्र कृत्वा च वासुकिम! इति विष्णुपुराणे ॥ 



३२१८ चम्पूरामायणम् । 

६ ५ 

अथ दह्यमानायां छड्डायाम् ॥ 

अथेति । अथानन्तरं लक्षायां दह्ममानायां भस्मीभवद्यां सद्याम् ॥ 

रक्ष/:स्रीवद्नारविन्द्रजनी विश्व॑ंभराबहिंणी- 

वषोरम्भद्शां दशाननयशः कादुम्वकादम्बिनीम् । 
वैधव्योचितवेषनिश्चितमनोलझ्लावघूटीजटां 

वेदेह्मास्रिजटासमां समकिरद्धूम्यां हनूमान्द्वि ॥॥ ५७ ॥ 
रक्ष इति। रक्षःत्रीणां राक्षसाइनानां वदनान्येवारविन्दानि तेषां रजनीम् । तत्सं- 

कोचकरीमितल्यर्थ: । विश्व॑ विभर्तीति विश्वंभरा भूमि: । संज्ञायां धतृइजू- इत्यादिना 
खच्प्रञ्ययो मुमागमः । सेव वहिंणी मयूरी तस्पा वर्षारम्भद्शाम् । तदुल्ासकारिणी- 
मिल्र्थः । दशाननयश एवं कादम्बः कलहंसस्तस्य कादम्विनीं मेघमालाम् । तन्निरास- 
करिणीमिल्यर्थ: । 'कादम्वः कलहंसः स्थात्', 'कादम्विनी मेघमाला' इति चामरः । 

तथा वैधव्यस्य विधवात्वस्पोचितो उप्यनुगुणो यो वेषो नैपथ्यं तत्र निश्चितं मनो यस्थाः 
सा तथोक्ता सा च सा लक्का च सैंव वधूटी वीरवधूस्तस्था जटां ग्रथितकेशपाशरूपाम् । 
क्षिप्रमेव रावणर्सहार॒स्य जायमानत्वादिति भावः । लुषा जाया वधूटी स्थाह्रधूरथ 
सुवासिनी” इति प्रतापमार्ताण्ड: । वैदेह्याद्निजटासमां त्रिजटाकल्पाम्ू । तथाश्वास- 

कारिणीमिल्यर्थ: । धूम्यां धूमसंहतिम् । 'पाशादिश्यों यः? इति यप्रत्ययः । हनूमा- 
5 पु ९ », .आ। ५ 

निदिव्यन्तरिक्षे समकिरत् । अवर्तयामासेत्यर्थ: । किरतिरयं कीयेमाणकर्मकः । यथा 
“रजः किरति मारुतः इति कुत्रचित् । करणकोडपि यथा--“जगतीरुहो $पचकिरे 
कुसुम? इति दृइ्यते च। धातूनामथभेदात्कारकग्रद्ययभेदः । अन्राशिष्टपरम्परितरूपका- 
लंकारः | शार्दूलविक्रीडितं दृत्तम् ॥ 

पुनस्तामेव वर्णेयति--- 

अपि च ॥ 
अपि चेति। किंचेत्यर्थः ॥ 

तत्पकारमेवाह--एतददिल्यादि द्वाभ्यामू-- 

एतद्विक्रमवीक्षणेन जनितामानन्द्वाष्पोद्टतिं 

रक्षोनाथभयात्पिधातुमनसा विद्याधराणां मुँदा 
व्याजव्याह्रतये यथा परिणमेद्धूम्या तथोज्जुम्भते 

खरलकेउपि कलिन्द्शोेल्तनयाकल्लोलशकझ्भलावह्ा || ५८ ॥ 

१. लक्कायां दह्ममानायाम! इति पाठः ३, “अपि च” इति नास्ति क्चित्, 
३. तदा” इति पाठ, ४. जृम्भते” इति पाठः, 



सुन्द्रकाण्डम् । ३१९ 

एुतद्ति । एतस्त्र हनूमतो विक्रमवीक्षणेव पराक्रमावडोकनेन जनितामुलन्नासा- 

द्वाष्पोद्रतिमानन्दाश्रुप्रसारं॑ रक्षोनाथभयाद्वावणभयात् । एतत्परिज्ञा्ते रावणो 

इस्मान्पीडयिष्यतीति साध्वसवशादित्यथेः । पिधातुसाच्छादयितुं मनो येर्षा तेषाम् । 

तुं काममनसोरपि' इति तुसुनो मकारलोपः । विद्याधराणां नभश्वराणां देवयो निविशे- 

पाणाम् । 'विद्याधरो 5प्सरोयक्ष-'इत्यमरः । मुदा संतोषेण व्याजव्याहृतयें रावणवि- 

पत्तिकथनाय यथा परिणमेत्परिणति श्राप्रुयात् । रावणर्थय महती विपत्सश्राप्ता 

तस्मान्न भेत्तव्यमिति कथयितुं यथा पयोप्रुयादितद्यथं:। यद्वा व्याजव्याहृतये5पदुश- 

प्रकाशनाय । व्याजोड्पदेशो लक्ष्य च' इत्यमरः । यथा परिणमेत् । एंतेषामश्रृदयो 

धूम्यावशाजातः, न ल्न्यतो5भूदिति ग्रत्याययितुं खय॑ यथा पर्यवसिता भवेदित्यथः। 

अथवा व्याजव्याहृतये व्यपदेशकथनाय यथा परिणमेत् । अस्माक नेत्रेष्॒ धूम्याग्रसा- 

रादभ्ूदयो न ल्वानन्दादिनिति कथयितुं यथोपयुज््यादित्यथः । तथा घूम्या उज्जुम्भते- 

ब्वर्धत । खलोंकपर्यन्तं व्याप्तेद्यर्थ: । कीदशी धूम्या । खरलेके खर्गलोके5पि कलि- 
न्द्शैलतनयाकछोलशझावहा कालिन्दीसमुत्तुज्ञतरज्ञत्नान्तिजननी । अन्न खतःसिद्धर्य 
धूम्याविजुम्भणस्म व्याजव्याहृतिपरिणामपरल्लेनोत्प्रक्षा । सा च कछ्नोलशझ्ञावहेति 
आन्तिमता नैरपेक्ष्यात्संसज्यते । इत्तं पूर्ववत् ॥ 

आदो नीलांशुकश्रीसदनु सरकताबद्धनीवीविभूतिः 

कस्तूरीपड्भभज्ी क्षणमपि विकचेन्दीवरखक्सपल्नी । 
पश्चात्लिग्धाअ्नाभा जधनकुचकटीकण्टनेत्रेषु जाता 

दिकान्तानां तदानीं दशमुखनगरीदाहसंभूतधूस्या ॥ ५९॥ 
आदाविति । दशमुखनगरीदाहसंभूतधूम्या लड्ढादहनसंभूतधूमसंहतिस्तदानीं 

तस्मिन््काले दिश एवं कान्तास्तासामिति रूपकम् । जघनानि च कुचाश्व॒ कव्यश्र क- 
ण्ठाश्व नेन्नाणि चेति इन्द्रः । तत्तत्स्थानीयप्रदेशेष्विद्यर्थ: । अन्न यद्यपि ग्राण्यज्नल्वादेक- 
वद्धावेन भाव्यं तथापि महाविभाषया विकल्पो5पि द्रश्व्यः । यद्वा दिक्कान््ताजघना- 
दीनां तत्तद्ेशपरत्वेन साक्षात्माण्यज्वत्वाभावात्रैकबद्धावः । आदी अथमम् | क्षणम् । 
क्षणमात्रमिलर्थ: । एतच्च सर्वत्र संवध्यते। अनन्तरं तद्पायादिति भाव: । नीलांशुकस्य 
नीलाम्बरस्प भ्रीरिव श्रीयैस्थाः सा तथोक्ता जाता । तदनु तदनन्तरं मरकता वद्धा 
गारुत्मतमणिखचिता । गारुत्मतं मरकतम् इत्यमरः | नीवीविभूती रशनासंपत्तियस्या 
सा तथोक्ता जाता । ततः कस्तूरीपड्डस्य ख्ुगमदकर्दमस्पेव भड्ी परिपाटी यस्या: सा 

हक जाता । अथानन्तरं॑ विकचेन्दीवरखजः अफुछनीलोत्पलमालिकाया: सपत्नी 
58 कर] । ज्ञातिसोद्रवन्ध्वादिशव्दा: साहश्यवाचका:? इत्याहु:। पश्चादनन्तरं 

हर्दितकजलस आशेवाभा चख्राः सा तथोक्ता जाता। इति सर्वत्रो 
प्रा । अन्न जघनकुचेद्यायुददेशकमानुसारेण नीलांशुकश्रीरित्यनन्तरं कस्तूरीपड्भज्जी 



३२० चस्पूरामायणम् । 

न्युद्देशे कतेव्य तथानुक्तल्वात्सवेज्मोजेन क्रमोष्न्न न विवक्षितः | अन्यत्र क्रमससंभवा- 
त्स एवालंकारः । स चोक्तोपसारूपकोक्तिरद्ञान्निसावेन संकीयंत इति संक्षेप: । 
लग्धरा वृत्तम् ॥ | 

हा तात हा जननि हा सुत हा सहाय 

हा पोन्र हा प्रियसखि कक नु हा हतोडस्मि । 
इत्यादि पोरपारिदेवनभारवारिभ- 

रापूरि रावणपुरी शिखिना परीता ॥ ६० ॥ 

हा तातेति। हेति सर्वत्र विषादे। “हा विषादशुगारतियु” इल्यममर: | हा तात जनक । 
'ातस्तु जनकः पिता” इत्यमरः । हा जननि मातः, हा सुत पुन्रक, हा सहाय सहचर 

सहोदरेति वा। हा पौन्र, हा प्रियसखि प्रियभार्य, क नु कुत्न वा । गतासीति शेष: । तथा 
हा हतोडस्मि नट्टो5स्मि। इत्यादिरेवमादिः पौरपरिदेवनभारः पुरजनविलापातिशयो या- 
सु ताभिवीग्मिराक्कोशवचनेः शिखिनाभिना परीता व्याप्ता रावणपुरी लक्षापुरी आस- 
मन्तात्पूरिता आपूरि । आपूरी आव्यापायने' इत्यस्मात्कमैणि छझ। 'चिण् भावकर्मणो:? 
इति चिण्। वसन्ततिलका बृत्तम् 0॥ 

ली रे लेन सनन् (5 2 +. 

यंत्र न्दारकसुन्द्राजनमुख नाराजन निर्मितं 

निर्मेघे गगनेडपि य्ेविरचिता सोदामिनीसंहतिः 
ते द्वित्राण्यपि वासराणि न गता निवोणमोवीनल- 

ज्वालाडम्बरमम्बुधी विद्धिरे बालानलछोद्यस्कणा: ॥ ६१ ॥ 

यैरिति। यैवीलानलोदत्कणरईन्दारकसन्द्री जनस्य सरसन्दरीबन्दस्य सुखे बदना- 
भभागे नीराजनमारात्रिके निर्मितम् । नीराजनलेन परिणतमिद्यर्थः । अन्न सुरसुन्द- 
रीणां कल्याणकालः संप्राप्त इति सूचनाथर्थमित्य॑ निर्देश इति मन्तव्यम्। तथा यैनि- 

मेंघे मेघरहितेडपि गगने सौदामिनीसंहतिविद्युक्रताश्रेणिविरचिता । तथाल्लेन परिण- 
तमिल्यर्थ: । अशक्यकरणोडपि रावणवध एवमेव संभविष्यतीति सूचनार्थमित्थ॑ 
निर्देश:। ते वालानलोद्रत्कणा हनूमहाइलापिसमुत्यितस्फुलिज्ञः । द्वे न्रीणि द्वित्राणि। 
संख्ययाव्ययासन्न-” इल्मादिना वहुत्रीहिः । “बहुब्रीही संख्येये डजबहुगणात्? इति 
डच्प्र्ययः समासान्त: । तान्यपि वासराणि । तावत्खपि वासरेघष्वितद्यथः। वात्तु 

क्लीवे दिवसवासरो” इत्यमरः । अलन्तसंयोगे द्वितीया | -अम्बुधी निवोणं शार्ति न गता 
नश्नराप्ता: सन््तः । नजर्थस्य नशब्दस्थ सुप्सुपा! इति समासः । औवीनलज्वालाडम्वरं 
वडवाभिकीलासंगत्रम विद्धिरे चक्रुः। क्षिप्रमेव सकलराक्षससंहाराभमिद्ोतकवैपरीअत- 

१, (पुन्नि! इति पाठ:. 



सुन्द्रकाण्डम् हे२१ 

त्तिसूचनार्थमित्य॑ निर्देश इति मन्तव्यम् । अन्नाभिकणानां नीराजननिर्मीणायसंबन्धे5पि- 

तत्संवन्धकथनादसंवन्धे संवन्धरूपातिशयोक्ति: । शादूलूविक्रीडितं दवत्तम् ॥ 

आदीप्यमानपवनात्मजबारूसड्- 
दक्ला रशोषविभवामवलोक्य लड्जाम् । 

व्योञ्नि स्थिता निशिचरा; खग्रहाणि नून॑ 

निर्वापयन्त इच नेन्रभवैः पयोभिः ॥ ६२ ॥ 

आदीषप्यमानेति । आदीप्यमानो जाज्वल्यमानो यः पवनात्मजवालस्तस्थ सच्बा- 
त्संपर्काद्धेतो: । अज्ञार एव शेषः । शिक्षंशों यस्त्र स तथोक्तो विभवः सम्ृद्धिरयस्थास्ता- 

म्। कात्कयन दग्धामित्यथं;। लक्कामवलोक्य । व्योम्न्यन्तरिक्षे स्थिता निशिचरा 

राक्षमाः खग॒हाणि दह्ममानानि निजमन्दिराणि यद्यपि । 'ग्रहाः पुंसि ञ्र भूम्न्येव 

इत्यमरः । तथापि महाकविप्रयोगवाहुल्यादविरोधो द्रष्व्य: । नेत्रभवैः पयोभिवाष्पो 
दकेनून॑ निश्चितं निवोपयन्तः प्रशमयन्त इव । अलक्ष्यन्त इति शेषः । उद्लेक्षालंकार: । 

यथा दह्ममानं एहाद्किमुन्नतदेशमारु्म जछैः प्रशमयन्ति तद्वदित्युट्ेक्षाथं: । वसन्ततिः 

लका इत्तम् 0 

चक्रे शक्नजिदाज्ञया रणमुखे यत्कर्म रक्षोगण- 
स्त्कर्तु क्षणदाचरक्षितिभुजा युक्तों उप्यशक्तो भवेत् । 

सप्ताचिश्व हनूमता परिचितों छक्लामधाक्षीयथा 
तत्पिन्रा मरुता युतोडपि न तथा दाहक्रियायां पठु:॥ ६३ ॥ 

चऋ इति । रक्षोगणो राक्षसनिवह: शक्रजिदाज्ञयेन्द्रजिन्निदेशेनोपलक्षितः न तु 
साक्षाचक्रें चकार । तत्कम क्षणदाचरक्षितिभुजा राक्षससावंभौमेन रावणेन युक्तो5पि 
साक्षात्सहितो5पि कतुमशक्तोड्समर्थों भवेत् । न शक्कुयादित्यर्थ: । तदपेक्षया पुत्नसा- 
मथ्यस्पेव बलिष्टल्लादिति भावः । संभावनायां लिड । एवं सप्त अर्चीषि यस्थ सप्ताचिर- 
प्रिश्व हनूमता परिचितः अवर्तितः संगतो वा यथा लझ्गमधाक्षीदृदाह तथा तत्पित्रा हनू- 
मजनकेन मरुता वायुना युतः सहितो5पि दाहक्रियायां दहनकृत्ये पढु: समर्थों न भवेत् 
वायुपरिचयापेक्षया ततुन्रपरिचयस्पात्यन्तजुम्भणहेतुल्लादिति भावः । वायुसाहचर्यो- 
दष्यधिकं लड़ां ददाहेति परमार्थ: । अन्न पूवेवाक्ये रावणसहितस्य राक्षसगणस्ेन्द्रजि: 
दाज्ञाकतकमंकरणसामथ्यसंबन्धे5षपि संभावनया तदसंबन्धामिधानात्संवन्धेइसंबन्धरू- 
पातिशयोक्ति: । तथा उत्तरवाक्ये वायुसखस्थ्र सप्ताचिषो हनूमत्परिचयसंवीतदाहऊत्य- 

के रजनीचरक्षितिश्वता' इति पाठः, ३. “अयुक्तो5भवत्? इति पाठ ३० मरुत 
इति पाठ 



३२२ चम्पूरामायणम् । 

करणपाट्वसंवन्धोक्तेरतिशयोक्ति: ।+ अनयो्श्टान्तदाशैन्तिकतया सापेक्षब्बात्परि- 
करः । शार्दूलविक्रीडितं इत्तम् ॥ | 

तस्मिन्हनूमद्रणिप्रभवे हुताशे 
श़ुद्धिं विधाय पतिमेव समेतुमैच्छत् । 

कप जप रणकेलि ० | 

लड्ढेश्वरेण कुतूहलेन 

बाहोवैलादपहमता सुरराजलक्ष्मी: ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्निति । रणकेलिकुतूहलेन युद्धक्नीडासमुत्सुकेन लड्ढेश्वरेण रावणेन बाहुवला- 

द्भुजपराक्रमादपहता सीता सुरराजलक्ष्मीरिन्द्रसाम्राज्यश्रीईनूमानेवारणिरप्मिमन्थनदारु- 
विशेषः । “निमेन्थ्यदारुणि लरणिद्वयो:” इत्यमरः । स प्रभवः कारणं यस्य तस्मिन् । 

तत्समुत्पादित इत्यथ: । हुतमश्नातीति हुताशनेड्मौ । कर्मण्यण् । शुद्धि संस्कारं वि- 
धाय । पापिष्ठटरावणसंपर्कजनितपापं विशोध्येत्यर्थ:। पति निजभतौरमिन्द्रमेव समेतुं 
संगन्तुमच्छद्च्छिति स्स। यथा कुतश्वित्कारणात्काचन साध्वी कुन्नचिद्पविन्रस्थले 

स्थिल्ला परिणामकाले संस्कारपरिशुद्धा सती पुननिजभर्तारमेव जिगमिषति तद्गदित्यथः । 
इच्छतेरूड । 'आडजादीनाम? इत्याडागमः । “आठश्च” इति वृद्धि: । अन्न सुरराजलक्ष्म्या 

ईटशेच्छासंवन्धे5पि तत्संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । एत्तेन रावणस्थ विनिषात आसकन्न 

इति सूध्यते । वसन््ततिलका बृत्तम् ॥ 

निगमयति--- 

वाचामिदानी किमु विस्तरेण 
लक्षापुरी रावणवाहुगुप्ताम् । 

काकुत्स्थदूतो डयमुपेत्य चक्रे 
क्ृतान्तदूतस्थ सुखप्रवेशाम् ॥ ६५ ॥ 

चाचामिति । इदानीमस्मिन्नवसरे । संस्कारोचितकाल इत्यथः । वाचां विस्तरेण 
वचनप्रपश्चेन । विस्तारों विग्नहो व्यास: स तु शब्दस्य विस्तर:” इत्यमरः । किमु । न 
किमपीलर्थ: । कि ल्य॑ काकुत्स्थदूतो हनूमानुपेद्यागत्य रावणबाहुगुप्ताम् । दुष्प्रवेशामि- 

त्यथ: । लझ्लापुरीम् । कृतान्तदूतस्म । यमर्किकराणामिल्यर्थ: | 'कझृतान्ती यमसिद्धान्तो' 
इत्यमरः: । सुखप्रवेशां सुखेन अवेष्ठुं शक्यां चक्रे । अनाप्रात॒निधनगन्धानां लक्लपुर- 
स्थयातुधानानां निधनं विधाय तद्घारा पूर्वमसंभावितप्रवेशान्यमर्किकरान्खसामर्थ्यन न 

प्रवेशयामासेलर्थ: । एतेनोत्तरत्राप्येतेपां निराघाटसंचारल्ल॑ सूच्यते । वत्तमुपजातिः ॥ 

पौलस्त्यपातकिसमागसजायमान- 
मेन? पुनान इव वानरयायजूकः । 



सुन्द्रकाण्डम् | ३२३ 

निवेर्तिताक्षविजयो निजंवालवहो 

हुला पछाशसमिधः खुगतिबंभूव ॥ ६६ ॥ 

पौरूस्त्येति । वानरो हनूमानेव यायजूको यज्ञकर्ता । 'इज्याशीलो यायजूकः 
* इत्यमरः । 'यजजपदशा यड्ट इति यजतेयडन्तादूकग्रत्यय: । पौलस्त्यो रावण एव 
पातकी ब्रह्महत्मादिपातकवान् तस्त्र समागसेन संगत्या जायमानं संपद्यमानमेन: । 

धतृत्संयोगी च पश्चमः” इति न्यायात् । संभावितदुरितमिद्यर्थ: | 'कल॒षं शजिनेनों 5घ- 
मंहो दुरितदुष्कृतम! इत्यमरः । पुनान इव॒ विशोधयन्निव । पापनोदनं कुबौण इवेत्यु- 
झ्ेक्षा । पूज शानचू । निवर्तिताक्षविजयो विरविताक्षकुमारनिधनः । कृतेन्द्रियजय: 
सन् । “अक्षों रथस्यावयवे पाशके चाक्षमिन्द्रियम् इति विश्व:। निजवाले यो वहिहुता- 
शनस्तस्मिन् । प्ं मांसमश्नन्तीति पछाशाः । 'पलोड्त्री पललं मांसम्' इत्यसिधा- 
नात् । पलाशा राक्षसास्त एवं पछाशसमिधः पलाशबृक्षसमिथो हुल्ला सुगतिरप्रतिह- 
तगमनः शोभनलोकश्व बभूव । अन्न छेषोसट्रोक्षानुप्राणितः सावयवरूपकालंकारः । वस- 
न्ततिलकाबत्तम् ॥ 

लक्भादाहेउप्यनाती रघुपतिदयितां चारणोक्त्या विद्ल्ा 
सानन्द्स्तां प्रणम्य प्रतिगमनविधो प्राप्य तस्था नियोगम् । 

आरुद्मारिष्शै् निधिमपि पयसां स्वैरमुत्तीय वेगा- 
घक्रे गत्वा महेन्द्र छबगर्कुछपतीन्पू्णकासान्हनूमान् ॥ ६७॥ 

लक्लेति । लड्जादाहेडपि रघुपतिदयितां श्रीरामप्रेयसीं सीतां चारणानां नभश्व- 
राणां गन्धर्वादीनामुत्तया वचनेनानाताोमपीडिताम् । अनश्टामिति यावत्। विदित्वा 
शात्वा । अत एवं सानन्दः ससंतोषस्तां सीतां प्रणम्य नमसक्ृत्य ग्रतिगमनविधौ प्रति- 
प्रयाणविधाने विषये । 'विधिविधाने देवेडपि? इत्यमरः । तस्याः सीताया नियोगमांज्ञां 
आप्य । ततः अरिष्शैेल्मरिश्ख्यं परपारस्थपर्वतमारुह्य पयसां निधिं समुद्रमपि स्वैरं 
यथेच्छम् । अप्रतिहतमिति यावत् । उत्तीर्योकइच महेन्द्रमइ्दायधिष्ठितं महेन्द्रपरवत 
गत्वा हनूमान्प्ुवगकुलपतीनज्वद्जाम्ववन्नलनीलादिपुवगेश्वरान्पूर्णकामान्संपूर्ण मनो र- 
थांश्क्े । अन्रातिविस्तरकथनयोग्यस्था्स्य संक्षेपेणोक्ते: संक्षेपो नाम गुण: । ततुच्त 
विद्यानथेन---सिक्षेपाथोमिधान यत्संक्षेप: परिकीतितः” इति । स्रग्धराज्त्तम् ॥ 

अथ यथाहँ सैन्याधिपान्संमान्य सारुतिस्तैरतुयुक्तः स्ववृत्तान्तम- 
खिलमाख्यातवान ॥ | 

अथेति । अथानन्तरं मारुतिहनूमान्यथाई यथायोग्यं॑ सैन्याधिपाज्ञाम्बव द- 
अल 

है] बढ ज्ग्न्क््ज्््फ्््आ्»्आणउऊजाझडल्डल्डपननडनैजपजफपपपफ+ो५"प"'ओोपओ त"ठछतक््न--++--.".08..-........ 

१. बल” इति पाठ: ३. एतै” इति पाठः, ३. 'सखकीयबृत्तान्तम? इति पाठ: 



३२४ चअम्पूरामायणम् । 

जदादिसेनापतीन्संमान्य मानयित्वा । तैः सैन्याधिपैरनुयुक्तः । 'कर्थ दृष्या त्वया देवी 
कथ वा तत्र वर्तते? इत्यादिना पृष्टः सन् । अखिलमशेषं स्ववृत्तान्तमाख्यातवान् । 

उत्पतनादिसीतादशंनलझ्जादाहान्तां निजवार्तामशेषां कथयामासेल्यर्थः 
४ &[ 

तदनु पवनतनयव॑त्रनस॒ुद्ति वानरवरूथिनी यूथनाथानुयात्ता तइ- . 
शैनजनितमानन्द दाशरथो सुभ्रीवे च संविभज्येव विवक्षितुमहमह- 
मिकया धावन्ती सध्येसरणिद्धिमुखकृताच् सधुवर्न हनूमदनुमत्या- 
सिभूय मधुपानसखंमनुवभूव ॥ 

तदन्विति । तदनु तदनन्तरं पवनतनयवचनमुदिता हमूमद्वाक्यसंतुष्ट 
वानरवरूथिनी कपिसैन्यम् । 'वरूथिनी बलं सैन्यम! इत्यमरः । यूथनाथानुयाता 
जाम्बवदादियूथाधिपानुयाता । तदा तदृशनजनितं सीतावलोकनसमुत्पन्नमाननद- 

मानन्दशरधावानन्द्सागरे । नित्यनिरतिशयानन्दपरिपूर्ण इत्यर्थ: । दाशरथों श्रीरामे 
सुग्रीवे च संविभज्य सम्यग्विविच्य विवक्षितुं द्रशुमिति फलोत्परेक्षा । सीतावलोकन- 
वार्ताकथनेन श्रीरामसुग्रीवानन्दयोरन्तरं परीक्षितुमिद्यथ: । अहमहमिकया परस्पराहं- 
कारेग । अहमहमिका व्याख्यातारण्यकाण्डे । धावन्ती धावमाना । अतिचेगेन 

अद्रवती सतीत्यर्थः । मध्येसरण्यां मध्येसरणि । मार्गमध्य इत्यथः । 'पारेमध्ये पप्ता वा! 
इत्यव्ययीभावः । तत्संनियोगादिकारान्तत्वं च मध्यशब्दस्थ | द्धिमुखेन दुधिमुखा- 
ख्येन सुग्रीवमातठुझेन वानरेण कृतमव्न रक्ष्णं यस्त्॒तथोक्तम् । “भव रक्षणे?” कर्तरि 
त्युद । तथा च रामायणम्--यद्रक्षत महावीर्य: सदा दघिमुखः कपि: । मातुरूः 
कपिमुख्यस्थ संग्रीवस्य- महात्मनः ॥! इति। मधुवनं मधुनामकसुग्रीवोद्यानवनम् । 
मधुप्रचुरत्वान्मधुवनमिद्यर्थसंश्ञ । हनूमदनुमत्या हनूमदाशयामिभूयाक्रम्य मधुपानेन 

क्षौद्रपानेन यत्सुख॑ तदनुबभूव । यथेष्ट मध्वपिवद्त्यथिः । “मधुमध्ये पुष्परसे क्षौ 
द्रेषपि? इसमरः ॥ 

अथात्रवीद्विरिवरतुड्ुमज्ग्द 
कृताअलिदेधिमुख एप रोषयान्। 

चलीमुखान्मधुभजने शिलीमुखा- 
न्भवानिसान्झदटिति निवारयेदिति ॥ ६८ ॥ 

अथेति। अधथानन्तरं रोपवान्मशुवनाकान्तजनितकोपवानेप दधिमुखो वनपालक- 
सदा कृताझलिविरचितकरसंपुटः सन् । प्रार्थनालक्षणमेतत्। गिरिवरतुद्टम् । महोन्नत- 
मिल्मथ: । अन्वदं युवराजमत्रवीत् । किसिति । भवान्मथुभजने मधुपाने पुष्परसाखादे 

१, वचन” इति नात्ति ऋचित्- 



खुन्द्रकाण्डम् । श्र5 

च शिलीमुखानलीन् | अलिवाणों शिलीमुखो! इत्यममरः । रूपकाल्ूुंकार:। इमान्वली- 

मुखान्कपीन् । 'कपिप्ठवन्नड्रवगशाखामस्तृगवलीमुखा:” इत्यमरः ।. झटित्यञ्ञसा । निवा- 

र्येनिरुन्ध्यात्। इत्येवमत्रवीदिति पूर्वेण संबन्धः। अन्यथा महोग्रशासन: सुग्रीवो द॒ण्ड- 

यिष्यतीति भावः । शेषे अ्रथमः । युध्मदस्मक्नतिरिक्तस्य भवच्छब्द्य शेषल्ादिति । 

रुचिरा दृत्तम् । 'चतुग्रेहैरिह रुचिरा जभास्जगा' इति लक्षणात् ॥ 

अयमप्येनसवोचत् ॥ 
अथमिति । अयमद्गदो5प्येनं द्धिमुखं प्रद्यवोचदुक्तवान् ॥. 

तत्यकारमेवाह--- . | 

दशमुखपुरमध्ये वीक्षिता मैथिछीति 
अवणमधु वितीर्ण येत बीरेण मह्मम् । 

दृधिमुख यदि सो भाषते को निरुन््ध्या- 
न््मधु पिवतु यथेच्छ वाहिनी वानराणाम् ॥ ६९ ॥ 

. दृशसुखेति । दशमुखपुरमध्ये लक्षापुरमध्ये मैथिकी सीता वीक्षिता इष्टत्येवं- 
भूतं श्रवणमघु श्रोन्रास्ततं येन वीरेण मह्य॑ वितीर्ण दत्तम् । विश्राणनं. वितरण स्परीन 

अतिपादनम? इत्यमरः । हे दधिमुख, सोञयं वीरो भाषते यद्याज्ञावचनं वद्ति चेतू कः 

को वा निरुन्ध्यानिवारयेत् । न को5पि निवारयितुं शक्कुयादित्यर्थ: । “शकि लिए च! 
इति लिएहः । सक़लवानरजीवातुभूतमैथिलीकथामधुग्रदस्सेद्धुपाननिवारणं कर्थ॑ 
युक्त स्थादिति भाव: । अतो वानराणां वाहिनी सेना यथेच्छमिच्छासटशम् । “यथेष्टम? 
इति वा पाठ: । मधु पिवतु । मालिनीइत्तम् ॥ 

ततः कि जात॑ तन्नाहइ-- 

तदनु भयवेशसमुपगतद्धिमुखबचनविदितिमधुवनकद्नपरिगणितज- 
नकदुहितृदशनजनितप्रमद्भरभरितस्तपनतनयर्स्तेत्र तनुविकृतिमतनुत 
देधिमुखागसननिमित्तसंपत्तिमू || 

तदन्विति । तदन्वन्नदवचनानन्तरं भयवशेन भयपारतन्येण समुपगतस्य समीप- 
मागतस्थ दधिमुखस्थ वचनेन विदितं ज्ञातं यन्मघुवनकदनं वानरक्ृनतमथुवनोहुण्ठ्न 
तेन परिगणितं परिसंख्यातम्। निश्चितमिति यावत् । यजनकदुहित॒द्शनं सीतावलोकन 
तजनितेन तदुत्पादितेन प्रमद्भरेण हषोतिशयेन भरितः संजातभरः । आनन्दपरि- 
पूर्ण इसथ: । भरित इत्यन्न तारकादिल्लादितच्। अमदेव्यत्न 'प्रमद्संमदी हरे” इंति 

१. “यथेष्टमू! इति पाठः २. “विवेशसमुनत” इति पाठः, ३- 'परिभणित” इति 
पाठ:. ४. तन्न* इंति नास्ति क्चित्. ५. 'तद्भिमुखा' इति पाठ: 

च० रा० २८ 
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अल्यान्तो निपातः । तपनतनयः सुग्रीवस्तत्र तस्मिन्समये दधिसुखागसनमेव निमि- 

त्तसंपत्ति:ः कारणसामग्री यस्यास्तां तनुविक्वतिं मुखविकासनेत्रविस्फारस्कन्धोन्नमनरोमा- 
अल्वादिगात्रवेशमतनुताकरोत् । मधुवनकदनश्रवणात्सीतादशन निर्णीय परसानन्द्- 

भरितो5भूदिल्यर्थः ॥ 

अनन्तरं कपिसेनापि निकटवर्तिन्यभूदि्याह-- 

आरुद्याद्विमथावरु्म विपिनान्यासाद्य नानाफला- 
न््याखाय प्रुतमारचय्य वदनेरापाय वायक्रमान् । 

आलिज्ञब द्रुममक्रम॑ मद्वशादाधूय पुर्छच्छठा- 
मारादाविरभूद्हंप्रथमिकापीना कपीनां चमू: ॥ ७० ॥ 

आरुद्मेति ।.अद्वि मार्गस्थं पर्वतमारुत्याथावरुह्म । पवेतारोहणावरोहणक्रीडामनुभू- 

ग्रेत्यर्थ:। विपिनान्यरण्यान्यासाय ग्रविश्य । नानाफलानि पनसरसालादिविविधफलान्या- 

खाय भुक्ला । छुतम् | वल्गितानीद्यथ: । आरचय्य कझत्ा । 'ल्यपि लघुपूबीत्? इत्यया- 
देशः । बदनैमुखर्वायकरमान्डिण्डिमादिवादध्वनिप्रकारानापादय वादयिल्वा । तथा ट्रुमम् । 

द्रमानिद्यथ: । अक्रममपगतक्रमम् । मोहनोद्धावनादिजुग्ुप्सिताचरणेनापगतमयौद- 
मिल्र्थ: । आलिज्न्याक्िष्य । मदवशान्मधुपानजनितदर्पवशात्पुच्छच्छटां लाइलजालमू । 
श्रृन्दं जाल चक्रवाल जालकं पेटका च्छटा? इति वेजयन्ती । आधूय चालयित्ा । अर 
प्रथमो5हं प्रथम इति यस्यां क्रियायां साइंप्रथमिका । मयूरव्यंसकादिल्वात्समासः । 
खार्थे कप्प्र्ययः । तया पीना पु्णी। एतत्पूविकया धावमानेत्यर्थः | कपीनां चमूवानर- 
सेनारात्समीपे । आराहूरसमीपयो:? इत्यमर: । आविरभूत् । आलक्षितेत्र्थ: | अन्न 

कपिसाभावग्येन यथावद्वुवर्णनात्खभावषोक्तिरलंकारः । शार्दूलविकीडितं इत्तम् ॥ 

ततः कि तनाह--- 

निद्राक्षयादरुणितेन समीरपुत्र; 
सोमित्रिनेत्रयुगलेन निपीयमानः । 

चूडासणिं करतले कलयन्ववन्दे 
पादारविन्द्युगर्लू भरताअ्जस्य ॥ ७१ ॥ 

निद्भेति । समीरपुत्रों हनूमानिद्राक्षयात्रिद्राभावात् । यावद्वनवासं निद्वाहारयो- 
रभाव इति भावः। अरुणितेन पाटलितेन सौमित्रिनेत्रयुगलेन लक्ष्मणनयनयुग्मेन 
निपीयमानः । अल्याद्रेणावलेक्यमानः सन्नित्यर्थ:। एतेन श्रीरामापेक्षयापि लक्ष्मणस्प 
भूयान्हनूमदागमनग्रतीक्षणादरो $विद्यतेति सूच्यते । चूडामर्णि सीताया अभिज्ञानभूत॑ 

१, आस्वाय” इति पाठ७ २. आस्फोव्य? इति पाठ:, 
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शिरोरलत्न॑ करतले कलयन् । श्रीरामादीनां यथा चक्ष॒गोचरं ज्वात्तवा धारवनिद्थः । 

सीतां दृष्ठा समागत इति ग्रथमवचनेनेव ज्ञापनाथमिति भावः। भरताग्रजस शअञ- 

रामस्थ । पादारविन्द इवेत्युपमितसमासो न तु रूपकम्। अन्यथोत्तरपदआवान्य तन 

बन्द्नायोगात् । तयोयुग्ूं ववन्दे नमश्वकार । वसन्ततिलकादत्तम् ॥ 

अछ्ेशसंभतगतागताण्यां 

वितीणेविस्तीणमहाणवोडपि । 

आननन््द्सिन्धी प्रतनासमक्ष- 

मक्षस्य हनता नितरां ममज्ज ॥ ७२ ॥ ह 

अक्लेशेति । अक्षरस्प॒ हन्ताक्षकुमारमारको हनूमानक्ेशेनानायासेनेव संभूते संजाते 
ये गतागते यातायाते ताभ्यां वितीर्णा विलब्वितो विस्तीर्णमहार्णवः पुरुषान्तरढुस्तर- 
महासमुद्रो येन स तथोक्तोषपि । अक्ष्णो: समीपे समक्षम् | समीपार्थ5व्ययीभावः । 

धअव्ययीभावे शरत्प्रश्मतिभ्यः” इत्यच्प्र्ययः । एतनाया वानरसेनाया: समक्ष पुरतः । 
नितरामहन्तम् । अव्ययादाम्प्रत्यय: । आनन्द्सिन्धावानन्द्सागरें ममज मो 

5भूत् । इंदझमहाकपिवीरवाहिनीमध्येडहमेंक एव महोदधिमुछ्य सीतां दृष्ठा पुन- 
रागतोडस्मीलेवभूतभाषणप्रवतेकमहाभाग्यसंपन्नो इसवमिल्यमन्दानन्द्तुन्द्लितान्त:क- 
रणो5मूदित्यर्थ: । अतएवं विरोधामासोडलंकार: । द्त्तमुपजातिः ॥ | 

आनीतचूडामणिसंनिधाना- 

दाविःप्रमोदेन रघूदहेन । 

तत्राजुयुक्तः पेवनात्मजन्मा 
. विज्ञापयामास कृतप्रणामः ॥ ७३ ॥ 

आनीतेति । आनीतसत्र हनूमताहतस्थ चूडामणे: सीताशिरोरल्लस्प संनिधाना- 
त्सांनिध्याद्धेतो: । आविःप्रमोदेन ग्दुभूतानन्देन रघूहहेन रघुनन्दनेन तंत्र तस्मि- 
न्सीताइत्तान्ते विषयेज्नुयुक्त: ए४: पवनात्मजन्मा हनूमान्क्ृतप्रणामो विहेतनमस्कार 
सन् । विज्ञापयामास । सीतावछोकनवा्ती कथयामासेत्यर्थ: । पूर्वमागमनानन्तरकर्त- 
व्यतया विहितो नमस्कार इदानीं शुभवार्ताकथनग्रारम्भसंतोषातिरेकादिति वेदि: | 
तव्यम् । इन्द्रवज्ाइत्तम् ॥ 

विज्ञापनभ्रकारमेवाह--- 
* लक्लापुरोपवर्नेंसीक्रयथ राजपुत्री- 

. साछोकर्य निशिचरीगणबाध्यमानाम् । 
4. “निस्तीणै” इति पाठः, २. 'पवमानजन्मा? इति पाठ:, ३. 'सीमनि? इति पाठ:. 
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केनापि पातकवशेन सुपर्णलोके 

वन्दीकृतामिव भुजंगमराजकन्याम् ॥ ७४ ॥ 

लक्भेति । अथ विज्ञापनानन्तरं मज्लाचारे वा । “महलानन्तरासस्भृप्रश्नकात्तये- 
प्वथो अथ! इत्यमरः । लड्भापुरस्थ रावणराजधान्या उपवनसीम््युयानवनप्रदेशे । 

अशोकवनिकामध्य इत्यथ: । निशिचरीगणबाध्यमानामारक्षकराक्षसीनिवहपरितप्यमा- 
नाम् । अत एवं केनाप्यनिर्वाच्येन पातकवशेन पापानुवन्धेन सुपर्णलोके गरुडलोके 

बन्दीकृताम् । कारागारवद्धामित्यर्थ: । भुजंगमराजकन्यां नागकन्यामिव स्थितां 
राजपुत्रीं जानकीमाछोकयमवलछो कितवानस्मि । उपमारंकार: । वसन्ततिलकाबत्तम् ॥ 

देव्यास्वदीयान्वयकीतेनेन 

त्वन्मुद्रया च व्यपनीय शोकम् । 
वातोममिज्ञानमयीमयाचं 

प्रस्थातुकामः परिपृर्णकाम: ॥ ७५ ॥ 

देवया इति । लदीयान्वयकीतनेन भवदीयवंशप्रशंसया ल्न्मुद्रया लदीयप्रत्य- 
भिज्ञानाहुलिसुद्विकया च॒ देव्या: सीताया: शोकं विषादं व्यपनीय निरस्य | अतएद् 
परिपूर्णकामः संपूर्णमनोरथः प्रस्थातुकामः पुनरागन्तुमनाः सन् । 'ठुं काममनसोरपि? 
इति तुमुनो मकारलोपः । अभिज्ञानमयीमभिज्ञानरूपाम् । ताद्प्ये मयदटि डीप्। बातो 
वृत्तान्तमयाचं याचित॒वानस्मि। इन्द्रवज़ाइत्तम् ॥ 

ब्रह्माश्नविन्नस्तजयन्तकृद्यां 

कथामभिज्ञाप्य बने प्रवृत्ताम् | 
चिरं रुदन्ता जनकेन्द्रपुत््या 

गन की अप 24 प 

चूडासाणिः प्राषत छू तुभ्यम ॥ ७६ ॥ 

तह्मेति । ब्ह्यात्नादर्भमयाद्वित्रस्तस्स विशेष॑ भीतस्य जयन्तस्य जयन्तासुरनात्रः 
काकासुरस्य कृछं स्तनोछेखनरूपक्रिया यस्थां ताम्। बने चित्रकूटतटविपिन श्रव््ता 
संभूतां कथामाख्यायिकामभिज्ञाप्याभिज्ञानलेनोक्ला । चिरं चिरकालं रुचन्द्या: 

पूवीनुभूतारथस्मरणवशादश्नूणि विमुश्चन्या जनकेन्द्रपुल्या जानक्या एषोड्यं चू- 

डामणि: झिरोरल तुझ्य भेपित: । वाग्ुपं चाभिज्ञानद्वय अहितमित्य्थ: । बृत्त- 
मसुपजातिः ॥ 

१. कथामसपि ज्ञाप्य: कथां च विज्ञाप्य” इति पाठी, २. एवं! इति पाठ:, 
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निगमयति-- 

कि बहुना॥ ह 

कि वहुनेति । चहुना वाग्व्यापारेण किमू । न किमपीलद्यर्थ: ॥ हि 

तथापि किंचिद्वक्तव्यमवशिष्ट विद्यत इलत्ाह-- रा 

देंव तस्या; प्रतिष्ठालूनसूनांशेकपालितान् । 

मुद्रयित्वा प्रपन्नो5हं तवामिज्ञानमुद्रया ॥ ७७ ॥ - 

इति अ्रीविद्भराजविरचिते चम्पूरामायणे सुन्द्रकाण्ड+ समाप्त: । 

देचेति । हे देव खामिन., अतिष्ठसून्प्रस्थातुमिच्छून । उत्कमिष्यमाणानित्यथः । 

तिष्ठतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । तथाप्याशैकपालितानाशया खद्यगमनप्रतीक्षयकया 

पालितान्गुप्तानू । शिवभागवतवत्समासः । तस्थाः. सीताया असून्त्राणान् । तवाभि- 

ज्ञानसुद्रयाभिज्ञानख्पाइुलीमुद्विकया तयैवाभिज्ञानसुद्रया मुद्राफलकयेति ल्लिष्टखुप- 

कम् । सुद्रयिल्ा । निरुछ्लेत्यर्थः | जहं प्रपन्न: । आगतोउ्स्मीलर्थ: ॥ 

इति श्रीमत्परमयोगीनद्रवृन्द्मानसेन्द्न्द्रिसंदोहामन्दानन्दलाभाभिवन्दितरघुनन्द्- 

नचरणारविन्दमकरन्दाखादनकन्दलितसारखतेनाखण्डतपःप्रचण्डमुनिप्रकाण्डमण्डलेश्व- 

रंशाण्डिल्यमहासुनिगोत्रावतंसस्थ वचनान्वयसुधापारावारपारिजातस्प धन्वन्तरयवतारा- 

न्तरस्थायुवेंद्प्रमुखनिखिलविद्यासारसर्वश्ञसाव॑मौमस्य॒ कोण्डोपण्डितवर्यस्त्र॒तनूजेव 
गद्गाम्बिकागर्भ रल्ाकरसुधाकरेण रामचन्द्रवुधेन्द्रेण. विरचितायां चम्पूरामायणव्या- 

ख्यायां साहिलमझूषिकासमाख्यायां सुन्द्रकाण्ड: समाप्त: ॥ क. + ० 

रामचन्द्वार्यरचिता रामचन्द्गपदुर्पिता । 

व्याख्या सुन्दरकाण्डस्थ पूर्णा मशूषिकामिधा ॥ 

१. आशोकः? इति पाठः, २. व्वद्भिज्ञान! इति पाठ: 



३३० -... अस्पूरामायणम् । 

युद्धकाण्डम् | हि 

इत्थं निजचित्रकवितासमाजितसकलकविससाजेब तत्नभवता भोजराजेन विर- ' 
चितपश्चकाण्डसंबद्धं चम्पूरामायणप्रवन्ध॑ परिपूरयितुकामेत लक्ष्मणनाम्ना पण्डितवर्य- 

णावशिष्टो युद्धकाण्डो निजवाग्वैसवालुसारेण रचितः । सोडयं मयेदानीं व्याक्रियते ॥ 

अथ ततन्नभवान्कविः: स्वचिकीपितस्य अन्थस्य निष्मत्यूहपरिप्रणाय शिक्षाचारसं- 
आप्तविशिष्टेश्युरुवरणार विन्दभो जमहाराजस्मरणरूप॑ मइछ निवधाति-- 

इप्टे यत्र यदच्छयापि वचसां देवी पुरो बतेते 

सारस्य॑ महद्भ्युदेति सदसि प्रागस्भ्यमुज्जम्भते । 
0 . [जा _> 6 ५ कि 

जायन्ते सकरछा: कला अपि नृणां जागांति कीतिनेवा 

चेतः स््रिह्मति तत्र देशिकपदाम्भोजे च भोजे मम ॥ १ ॥ 
हुए इति । यन्न यस्मिन्देशिकपदाम्भोजे भोजें व यहच्छया लीलयापि | अलद्याद- 

रेंण चेल्किमु वक्तव्यमिति भावः। स्ष्टेप्वलोकिते सत्ति । नृणाम् | मनुष्यमात्रस्थे्थः 

एत्च सर्वन्न संवर्ध्यते । वचसां देवी सरस्वती पुरो वर्तते। उपासनादिप्रयल्ल॑ विनेव 
स्वयं संनिहिता भवतीद्यर्थ: | तथा महृदनल्पम् । कार्यकारणपर्याप्तमिद्यर्थ: । सारस्मं 
कवितारसन्नवम् । अभ्युदेलमभ्युदयं ग्राप्नोति । समुत्पयत इत्यर्थः । 'अभ्युपैति' इति 
पाठ आभिमुख्येन समीपमागच्छतीत्यर्थ: । तथा सदसि । राजविद्वत्सभास्विद्यर्थः । 

प्रागल्स्ये सकलविद्याविवरणप्रीढत्वमुज्जम्भते विजृम्मितं भवति। तथा सकलाः समस्ता 
अपि कला इतिहासागमादाश्वतुःपष्टिविद्या जायन्तेडप्ययनपरिशीलनाभ्यासाभाविनेव 

त्त््वतोड्वबुध्यन्ते । तथा नवापूवों कीति: सत्समाख्या जागति विल्सति। तत्न 
तस्मिन्देशिकपदाम्भोजे गुरचरणारविन्दे भोजे भोजराजे च मम चेतो मनः ज़िह्मति । 
उत्तरीज्या बहुश्रेयस्करखात् । मासकं मनसत्र लेदयुक्ते भवतीतद्यथः । चतुःपष्टिक- 

लास्तु--इतिहासागमादयाश्र काव्यालुंकारनाटकम्। गायकर्ल कवित्व॑ चकामशाजल्लं दुरो 
: द्रम्॥ देशभापालिपिज्ञानं लिपिकर्म व वाचकम् | सर्वाणि चापदानानि खरशाल्ने तु 
शाकुनम् ॥ सामुद्रिक रलशाज्न॑ रथाश्वगतिकीशलम् । मछशान्न॑ सूदकर्म भूरुहाणां च 

दोहदम् ॥ गन्धवादो धातुवादः खन््यावादो रसस्प॒ च । जालवादो5भपिसंस्तम्भ: खड् 
स्म्भो जल्स च ॥ वाचस्तम्भी वयस्तम्भो वश्याकर्षणममेष च । विद्वेषणोचाटन न 

सारण काल्वश्नम् ॥ पयसि प्रुवचातुय पादुका सिद्धिरेव च । सृत्सिद्धिधेटिकासिद्धिरै- 

१. एत्तत्पू्वम् “आनीत॑ पवनात्मजेन जनकक्ष्मापालपुत्रीशिरोरले मूर्तमिवासुरागम- 
सह्द्वीक्ष्य प्रमोदान्वित: । यो लोकत्रयकण्ठक॑ दशमु्ं प्रोद्ध॑मैच्छद्ठलात्सो 5यं वीरव- 
राग्रणीजनकजाजानिः सदा पातु न: 0? इति छोको दृ्यते क्चित्, २. “लिह्मतुः 
इति पाठ:,. 



सुद्धकाण्डम् । .. इ३१ 

 श्जालिकमेव च ॥ अज्जनं नरदृश्स्तु वश्चनं खरवश्चनम् । मणिमओपषधानां च सिद्धय- 

श्वोरकर्स च ॥ दृत्नलोहाइममसद्ास्वेणुवमीज्ञनक्रिया: । अहृह्यकरणी दूरकरणी स्॒गया- 

रतिः ॥ वाणिज्य॑ पाछुपाल््यं च कृषिराहवकर्म च। लावकुक्कुटमेपादियुद्धकारणकी- 

डालम् ॥ चतुःषशष्टिकलाखैता: कलाविद्धिः प्रकीर्तिता: ४! इति। अनुप्रासो इंकार: । 

आरदूलविक्रीडितं बृत्तम ॥ ह | 
संग्रति खाहंकारं परिहरति-- 

भोजेन तेन रचितामापि पूरयिष्य- 
न्ञस्पीयसापि वचसा ऋृतिमत्युदाराम् । 

न ब्रीडितो5<हमधुना नवरत्रह्मर- 
सज्ञेन किंतु हदि धायेत एवं तब्तुः॥ २॥ 

भोजेनेति । तेनासाधारणमहिमास्पदतया असिद्धेन भोजेन । अपिरतिशयाथेः । 
रचितां अणीतामतएवात्युदाराम्ू । रसालंकारायुछसितशब्दार्थशंघटनोज्जृम्मिततया- 

त्यन्तगम्भीरामित्यथः । कृतिं काव्यमल्पीयसाह्यल्पेन । ईषन्मात्रगौरवर हितेनापीत्यथे: । 

“द्वेवचनं॑ विभज्य-/ इवल्यादिनयस्प्रत्यय: । वचसा पूरयिष्यन्पूरितां करिष्यन्नह+ 

मधुनास्मिन्काले । अधुनेति निपातनात्साधु: ।ज्ीडितो लजितो न जातः। क्वाय॑ सर्वज्ञ- 
भोजप्रवन्धः, क् च वा मदीयेनाल्पिष्ठेन वचनेन तत्परिप्रणमिति ऊजां न गतो 5स्मी 

द्यर्थ: | कुत एतदिल्याशइच तत्नाथान्तरं न्यस्यति--किंतु । तथाहीत्यथः । तन्त॒ः सूत्र * 
नवरत्रह्रसज्ैन नूतनमाणिक्यह्ारसमागमेन हृदि वक्षसि मानसे च धायेत एवासज्यत - 
एवं । न तु .परिहीयत इल्यर्थः । कुतः । अतएब तत्साम्येन महचनस्थापि महाजनप- - 

रिग्रहो भविष्यतीति भाव: । अर्थान्तरन्यासोइलंकार: । वसन्ततिलकाइत्तमू 0... 
एवं निजवाग्व्यापारस्यावकाशं संपायेदानी चिकीर्षितमाह--- 

मुद्रामुद्वितजीबितां जनकजां मोहाकु्ं राघवं 
चूडारल्विलोकनेत सुचिरं निध्याय निध्याय च। 

85. कर 4 ३. अर. 

प्रारेभे हृदि लक्ष्मण: कलूयितं पोलस्वविध्व॑सन 
ध्> 

४ 

[4 .. धीरः पूरचितुं कथां च विमरछामेकेन काण्डेन सः ॥ ३ ॥ 
मुद्रेति | मुद्रयां श्रीरासाभिज्ञानमुद्रिकया मुद्रित स्थापित जीवितं यस्थास्तां जन- 

ऋजां जानकीम् । तथा चूडारल्नविलोकनेन चूडामणिद्शनेन मोहाकुर मोहविहल 
राघवं च सुचिरसनल्पकाल्म् | अल्यन्तसंयोगे द्वितीया। निध्याय नितरां ध्याला । 
मनस्नुसंधायेसंथ: । 'ध्यै चिन्तायाम! इति घातोनिपूर्वात्क्ो ल्यवादेश:। तथा नि- 
व्याय दृष्ठा च | “निवंणनं तु ॒निध्यानं-दर्शनालोकनेक्षणम्”! इत्ममरः । तथा च जन- 
निजात ता नलचत 5 3चत सता +तलल+++ सनक 5न न नन न नमक न -++-००---०६+++०ज+ ३ >> 3 

१, कि न! इति पाठः. है 



३२१२ चम्पूरामायणम् । 

कजां ध्याल्वा राधवं द्ष्टेति यंथाक्रममन्वयाद्रथासंडयालंकारः । धीरो पैयेशाली-स 
असिद्धों लक्ष्मण: सौमित्रिरेकेन काण्डेन वाणेन । “काण्डोडल्ली दण्डवाणावँवर्गावसरवा- 
रिप्ठ! इत्ममरः । पौलस्त्यविध्वंसनं रावणसंहारं कलयितुं कतु हृदि आरेभ उपचक्रमे । 
मनसि निर्धारितवानिद्यर्थ: | तथा धीरो विद्वान्स लक्ष्मणो लक्ष्मणनामा कविरिकेन का- 
ण्डेन युद्धकाण्डेन विमलां निष्कलड्डां कथां रावणसंहरणरूपोपाख्यानं पूरयितुं हृदि 

आरेसे मनस्युपक्रान्तवान् । अन्न लक्ष्मणयोरुभयोरपि अक्ृतल्वात्केवलग्रकृतगोचरक्े- 
पालंकारः । 'प्रकृताग्रकृरतोभयगतमुक्त चेच्छब्दमात्रसाधम्येम् । झ्लेषोडयं डझिध्त्य॑ 
सर्वन्नायद्वयें नान्ते ॥? इति लक्षणात् । शादूलविक्रीडितं इत्तम् ॥ 

कथां पूरचितु ग्रारेभ इत्युक्तम् । संप्रति तामेव कथां प्रस्तीति-- 

आनन्द्मन्थरमनन्तरमा जनेया- 

दाकण्ये बृत्तिमनघां जनकात्मजायाः । 
इदृष्टिदशाननरुषा परुषायमाणा 

बाणासनोपरि दधे प्रभुणा रघृूणाम् ॥ ४ ॥ 
आनन्देति । अनन्तरं चूडामण्यमिज्ञानप्रदर्शनानन्तरमानन्देन मन्थरं निभरं यथा 

तथा । आनन्दपरिपूरितमित्यथः । आज्नेयादज्ञनातनयाद्धूनूमतः । “आख्यातोपयोगि? 

इत्यपादानत्वात्पश्यमी । अनघां निर्दुष्ं जनकात्मजाया द्ृत्ति वतेनं जीवनं वा। “द्ि- 

त्तिवर्तनजीवने! इत्यमरः । आकर्ण्य श्वत्वा । रघूर्णा प्रभुणा श्रीरामेण दशानने रावणे 

रुपा रोपेण परुषायमाणोग्रायमाणा दृष्टिवीणासनोपरि कामुकोपरि दे निचिक्षिपे । म- 
हावीरखाभाव्याच्छरासनावलोकनसंज्ञयैव सुग्रीवादिभ्यो जेत्रयात्रासंनाइमाज्ञापयामा- 
सेल्रथ:। वसन्ततिलकाशबृत्तम् ॥ 

कप पं ० ७-१ णितरणोत्साह 

अथ सुग्रीवोडपि दुश्ग्रीवकृपितराघवावलोकनद्विगुणितरणोत्साहः 

साहाय्यसमयमनुपालयन्नन्युमिव सिन्धुमवधाये घायेसाणघैयाद्गाथ- 
[8 हक पं ० ८ 

मतिरधिरूदत्रिकूटर्शुज्ञां लक्लामविगन्तुमज्भदकुमुद्नलनीलप्रमुखमप्येखि- 
लानीक॑ समनीनहतू ॥ 

अथेति । अधथानन्तरं सुप्रीवोष्पि दशम्रीवे कृपितस्य राघवस्थावलोकनेन हियु- 
णितो द्विराइत्तो रणोत्साहो रणप्रथल्लो यस्त्र स तथोक्त:। लोकोत्तरेघु कार्य स्थेया- 

न्प्रयन्न उत्साह इति लक्षणम् । सहायस्य भावः साहाय्यं सहायकमे.। ब्राह्मणादित्वा- 

त््यम् । तस्प॒ समय संविद्मपि । सीताप्रद्नच्युपलच्ध्यनन्तरं तदपद्दारिणं वैरिणं संहृत्य 

“टद्विगुणीकृत' इति पाठ: २. 'साहायकमनुपालम्मन? इति पाठ:. ३. 'घियौ- 
वगाठमतिः:? इति पाठ:, ४. 'शिखराम्” इति पाठ, ५. 'वलिम्रुखानीलम” इति पाठ 
६. समनीनयत्” इति पाठ 



सुद्धकाण्डम् ] डेडेडे 

पुनस्तामानेष्यामीति पूर्व॑ंचिध्दप्रत्तिज्ञामसथः । समया: शपथालारद लस्निद्वान्त 

संविद:” इत्यममरः । अनुपाल्यभ्षनुवगमानः । अभाधमतिगरम्भीरसतिथयाद्धारलाद 

कृपमिव सिन्धुसवधाय। तथा सुतर्रा निश्चियेतद्यथ: । 'पुंस्वान्धघुः प्रहिः कूप:? इत्यमर: । 

अधिरूढं त्रिकूटश्यईं यया ताम् । ब्रिकूटाचलश्शज्ञाग्रवर्तिनी मिद्यथः। लक्कामधिगन्तुमन्न- 

दकुमुदनलनीछाः अमुखाः अ्रधाना यस्त्र तत्तथोक्तम् 4 अखिलमप्यनीर्क वानरसेन्यम् | 

अनीक॑ तु रणे सैन्ये” इति विश्वः। समनीनहन्संनाहयामास । नहतेणों. चडचुपधाह- 

खोड्भ्यासदीघेश्व ॥ रे 

वारिदादपि च रासनामतः 

पूरिता पुनरपाड्धारया । 
तक्षणं प्रति चचाल दक्षिण 

वाहिनीशमखिलापि वाहिनी ॥ ५ ॥ 

वारिदादिति । रामनामतो रामाभिधानात् । तद्गुपादित्यर्थ:। वारिदाजलदाद- 
प्यपाइधारया कटाक्षरेखया तयैव घारया पुनर्भूयोडपि पूरिता समग्रीकृताप्यायिता च 

अखिला ऋत्ल्लापि वाहिनी वानरसेना सैव वाहिनी नदी। 'सेनानगद्रोश्व वाहिनी? 

इति वैजयन्ती । तदक्षणं तस्मिन्रेव क्षणे दक्षिणं वाहिनीश ग्रति दक्षिणससुद्रमुद्दिश्य 
दक्षिण्यगुणयुक्तसेनानायर्क चेति गम्यते । चचाल ग्रतस्थे | छेषसंकीण समस्तवस्तु 

वरतिसावयवरूपकम ॥ 

ेल् तत्यणे समचलितऋक्षसमदय कुमदामोदकारिणि शरभाषधिकप्र- 

सादशील नीलन्दीवरानन्दिनि दशाननद्शाक्रमणव्यग्रतेजास समारूढ- 

तारानन्दनलक्ष्मणान्ुगते सरयम॒द्यसानुमन्तमिव हनमन्तसधिरोहति 

निशाचरातासरवारणानेस्तन्द्रे रामचन्द्रे समन्ततः कन्दालेतवहुलह रिजा- . 

लकालाहलछभारतहा रेदन्तरों पनरनन््तरास्कानंद्तानकटकान्तारावलिवेढी- 

मुखबलमहाम्धाध। ससभ्रममदजम्भत ॥ 

तत्ल्षण इंति । तस्मिन्क्षणे। तत्काल इत्यर्थ:। सम तुल्यं चलितः ग्रस्थितो 
ऋक्षसमुद्यों जाम्बवदाद्भिद्दकगण:, अन्यत्र नक्षत्रमण्डलं यस्त तस्मिन् । ऋक्षा- 
च्छमह्भछूका:, नक्षत्रम्नक्ष भ॑ तारम्” इति चामरः । कुमुदस्य कुसुदनाम्न: कपिसे 
नापत्तेरामोदं संतोषम्, अन्यत्र कैरवोछासं करोतीति कुमुद्ामोदकारिणि । “ऊुमुदं 
करते रक्तपडुजें कुम्रुदः कपो! इति विश्व: । शरभे शरभाख्यसेनापतावधिकग्रसादशी- 

| १, ततः क्षणेत्! इति पाठ5:. २. 'समचक्षचल्तित? इत्ति पाठः, ३. 'समुदाये? इति . 
पांठ:, ४. 'सरभसम्” इति पाठ:, ५. 'हरण' इति पाठ:. ॒ 



३३४ .... अस्पूरामायणम् । 

जेड्लन्तानुग्रहतत्परे, अन्यत्र शरस्याश्ववालाख्यतृणविशेषस्य कुसमस्थय भा शोभा 

तस्था अप्यधिकप्रसादशीलेडतिनिमेलखभावे । नीलेन्दीवराख्य: सेनानायक: । अथवा 
नील इन्दीवरमिव तदानन्दिनि तत्परितोषकारिणि, अन्यतन्र नीलोत्पलविकासकारिणि 

“नील: कपीशे 5द्विभेदे कृष्ण ना तद्गति त्रिषु इति नानार्थर्लमाला । दश्ाननदिशा- 

ऋमणे रावणदिगवस्कन्दने व्यग्नं चदुले तेज: प्रतापो यस्त॒ तस्मिन्, अन्यत्र दशसे- 
ख्याकान्याननानि झुखानि यासां तास्तासां दिशानाम्। दशदिड्मुखानामिद्यर्थ: । 

आक्रमण आबरणे व्यग्र॑ वेगवत्तेजो ज्योतिर्यस्थ तस्मिन | 'तिजोडनले ग्रभावे च ज्यो- 
तिष्याचिपि रेतसि! इति वेजयन्ती । समारूढ: समधिष्ठटितस्तारानन्दनो5ज्ञदो येन 

तेन लक्ष्मणेन सौमित्रिणा अनुगतेजनुझते, अन्यत्र समारूढाः प्रतिदिनमेकेकताराधि- 
घ्राननियमात्समधिष्ठटिता यास्तारा अश्विन्यादिनक्षत्राणि ता नन््द्यतीति तथोक्तः ॥ 
स चासो लक्ष्मणानुगतो लाउछनेनानुस्तश्व तस्मिन् । 'लक्ष्मणा? इति हृतीययानुगत- 
बोच्दनाठक्समास: । निशाचरा राक्षसास्तिमिराणीव, अन्यत्र शावरान्धकाराणि तेषां 
चारणे विध्वंसने निस्तन्द्रे जागरूके | रामश्वन्द्र इवेत्युपमितसमासः । उदयसानुमन्तमि- 

चेति स्पष्टोपमालिज्ञत् । तस्मिन्ू । उदयसानुमन्तमुद्याचछमिव हनूमन्ते सरये 

सत्वरमधिरोहह्यधितिछ्ठति सति समन्ततः सर्वत्र कन्दछितः समुत्पन्नो बहुलो भूयिष्ठशव 
यो हरिजालकोलछाहलो वानरसझ्कलकलो घुमघुमध्वनिश्च तेन भरितानि परिपूर्णानि 
हदरिदन्तराणि यस्त स तथोक्तः: । निरन्तरं नीरन्ध्रमास्कन्दिता आकान्ता निकठका- 
न्तारावलि: समीपारण्यश्रेणियेंन स तथोतक्त:। समानमेतत् । वलीमुखबलमहाम्बुधि- 
वॉनरसेनाससुद्र इवेत्युपमितसमासः । ससंभ्रम॑ साटोपम् । उदजृम्भतोज्जुम्मितो 5भू- 
त्। “शरभाधिकप्रसादशीले” लक्ष्मणानुगते” इत्यन्र च शब्दछेषः । वस्तुतः शब्दसे- 
देन अथद्वयावभासे5पि जतुकाष्ठवदेकशब्दस्य ग्रतीतेः । अन्यत्रार्थड्ेषः । एकनाछाव- 
रूम्बिफलद्दयवद्भिनपदेनाथद्वय प्रतीतेरेततत्संकीर्णयमुपमा ॥ 

उन्नासकासरमुदश्चितपश्चवकरत्र 
विश्नतहस्तिविशरारुचमूरुयूथम् । 

आलोडलोचनतरंगकुरड्रशाव- 
मासीद्सीमविपिन कपिनमेघोषे; ॥ ६ 0 

उच्चासेति | असीम निर्मयोदम् । अतिविपुल्मित्मर्थ:। 'सीमसीमेडज्नियामुमेँ 
इस्यमरः । विपिनमरण्यम् । कठे । कपीनां नमघोपैजेत्रयात्रोत्सवक्ीडोद्धोषैः । 
क्रीडा लीला च नमे व इत्यमर: । उच्चासा भयविश्रान्ताः कासरा वनमहिषा यस्ि- 
स्तथोक्तम् । 'छछायो महिपो वाहद्विपत्कासरसैरिसा:' इत्ममरः । उदश्चिता उद्धान्ता: 

पत्रवक्त्रा: सिंह यर््मिस्तत्तथोक्तम्। 'सिंहो मगेन्द्रः पद्मास् इत्यमरः। विन्नस्ता 

विभीता हस्तिनो गजा यस्मिस्तत्तथोक्तम् | विगताः शरारूणां व्याप्रादिहिंसजन्तूनों 
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चमूरूणां म्गाणां च यूथा निवहा यस्मिस्तत्तथोक्तम् । शरारुघांतुकी हिंस:' इत्यमरः । 

आलोलाः साध्वसाह्विलोला लोचनतरंगा दृश्पिरम्परा यषां ते कुरहशावा हरिणशिश- 

चो यस्मिसत्तथोत्त चासीत् । वसनन््ततिलकादइत्तम् ॥ 

सेन्येस्ततों रघुपातिः सरितां निवेश 

वेशन्तयन्विरयन्विपिनानतराणि । 

आरुह्म शेूमपि सह्यमसहावात॑ं 

सन्दानिलेकनिलय मछूय जगाम ॥ ७ ॥ 

सेन्येरिति । ततो नमेघोषानन्तर रघुपति: सेनन््येवॉनरसेनामिः सरितां नदीनां 

निवेशं विन्यासस्थानम् । “निवेश: शिविरोद्वाइविन्यासेषु प्रकीर्तित:ः इति विश्व: । 
चेशन्तयन्वेशन्तं कुबेनू । सेनासंमदोदल्पसरांसि कुवेन्नित्यथं: । 'बेशन्त: पल्वर्ल 
चाल्पसर:' इत्समरः । वेशन्तशब्दात्तत्करोतीति ण्यन्ताह्ृटः शत्रादेश। । तथाविपि- 
नान्तराणि गहनान्तरालानि विरलयन्विरलानि कुवेनू । वानरसेनासाटोपथाटी. विघ- 

ह्ित्ततरुगुल्मपाषाणतया सुगमनानि कुर्वन्ित्यथः । पूववच्छतृप्रत्ययः । सह्यं सह्याख्य- 
सप्यसह्यो विरहिणां दुष्प्रसहो वातो यस्समिस्तं शैल मार्गसंबद्ध॑ परवेतमारुझ्म ततो 
मन्दानिलेकनिलय मन्द्रगन्धवाहैकनिकेतनं॑ सलय मलयाख्यं शेर जगाम ॥ 
वृत्तं पूवेवत ॥ 

गत्वा रामस्तमाद्रिं सोमिल्रिमिद्मवादीतू ॥ 

गत्वेति । रामस्तमद्वरिं सल्यपर्वत॑ गत्वा सौमित्रिं अतीत्य॑ वक्ष्यमाणप्रकारं 
बचनमवादीदुक्तवान् । “वदेलेडिः सिचि इद्धिः परस्मैपदेषु” इति बद्धिः ॥ 

उक्तप्रकारमेवाह--- 

: अमी तटसमीपनिश्नेरतरंगरिज्भत्पयो- 

जडीकृतपटीरमूरुहकुटी रसंसारिणः । 
मनो विधुरयन्ति मे सल्यमेखलामेदुरा 

दुरासद्वनप्रियप्रियतमारुता सारुताः ॥ ८ ॥ 
अमी' दांते । तय्समीपेषु सामुप्रदेशेषु ये निर्शरा: अवाहाः । “प्रवाहो निश्चरों 

झरः इत्मरः । तेषां तरंगेस्ग्रों ; रिज्ृद्धिः स्खलद्धिः पयोभिरम्वुभिजेडीकृतानि 
शिक्षिरीकृतानि । 'सुषिम: शिशिरों जड? इत्यमरः । अभूततद्भांवे चिविप्रत्ययः । 
तथाभूतानि यानि पटीरभूरुहाश्वन्दबतरव एवं कुटीराणि गृहाणि तेघु संसारिणो 
ऑडिल पललि+ नल जत 33३ >तर ३३८ +- 5 न रा यश 32 

१. 'सह्यमपि शैलम इति पाठः, २. “च तसद्विं" इति पाठ:. 
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नियतावस्थानशीला: । ताच्छील्ये णिनि: । मलयमेखलास मलयझीलनितम्बश्रदेशेषु 

मेदुराः सान्द्रा: | 'मेखला खन्नवन्धे स्थात्काश्वी शेलनितम्बयोः” इति विश्वः । दुरास- 
दान्युद्वीपकत्वाहुःसहानि वनश्रियप्रियतमानां कोकिलाइनानां रुतानि कूजितानि येघु 
तेषु तथोक्ता: । 'बनग्रियः परभ्टतः कोकिलः पिक इत्यपि! इत्यमरः । अमी प्रवतेमाना 
मारुता अनिला में मम मनो विघुरयन्ति विहुलयन्ति । विकलीकुव॑न्तीदयर्थः । 
यमकालुप्रासयो: संरष्टि: । प्रथ्वीवृत्तम् ॥ 

इत्यालपन्करुणमेष निरुद्धवेर्ल 

शैर्ूं महेन्द्रमंधिगत्य महीमहेन्द्रः । 
आवतेमुद्रितमिवान्वयभूपतीना- 

सक्षय्यकीतिनिधिमम्बुनिधि ददशे ॥ ९ ॥ 
इतीति । इत्युक्तप्रकारेण करुणं दीनमालपन्व्याहरन् । एप महीमहेन्द्रो भूदिवेन्ध्रः 

श्रीरामो निरुद्धवेलमाइतसमुद्रकूलम् । 'वेला कूले च जल्थेवेला कालविकारयो:”? इति 
विश्वः । महेन्द्र शो महेन्द्राख्यकुलपर्वतविशेषम् । 'महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान- 
क्षपर्वत: । विन्ध्यश्व पारियात्रश्न सपतैते कुलपर्वताः ॥? इति विष्णुपुराणवचनात्। 
एतेन पूर्वोक्तसह्ममलययोरपि कुरूपवेतविशेषल्लमवगन्तव्यमू । अधिगत्य ग्राप्य । 

आवर्तेजलभ्रमै्मुद्रितं चिह्ठितम् । श्रतिवद्धमिति यावत्। 'च्यादावर्तोंड्म्भसां भ्रम: 
इत्यमर: । अन्वयभूपतीनां सागरादिनिजकुलभूभुजाम् | क्षेतुं शक्य: क्षग्यः । 'क्षय्य- 
जय्यी शकयार्थो! इति निपातः। ततो नञ्समासः । त॑ कीतिनिधिम् । यशोनिधानसितर 
स्थितमित्युत्पेक्षा । अम्बुनिधि समुद्र ददशे । अन्नावर्तेषु मुद्रारोपणादरपकालंकारः । 
सचोक्तोट्रैक्षया सेखज्यते । वसन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

इृष्टा च तमरुताकृष्टमना रामस्तद्दिमाचएण्ट ॥ 
इष्टाति । तमम्बुनिधि दृष्टा चाद्भुताकृष्मना आश्चर्याविष्टह्द्यः सन् रामस्तदिद॑ 

बचनमाचशवोचत् ॥ 

तत्प्रकारमेवाह-- 

द्रष्ट नालमगाधतां फणिपतिः सीमान्तरेखा दिशों 
'« टद्वीपाश संकतमण्डछानि तदर्य दरे गिरां वारिधिः । 

येपामेप खुखादखानि नखरेरयेनाथवा पूरित- 
स्तेषां नः कुछभूमुजामविहतस्थेन्ने महिम्रे नमः ॥ १०॥ 

हष्ठमिति। दें सम्रीव, उल्लेलकल्लोलवेष्टितं चश्बलतरइवेश्तिं कछ्ोलिनीनां नदीनां 

१, “अधिगम्य इति पाठ: 
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वल्लभः पत्तिः समुद्रस्तं द्रहु प्रेक्षितमहैसि । यबस्मात्कारणात्फणिपत्ति:- ' पातालकुहर- 

बांसी । आदिशेषः । अगाघतामतलस्पशताम् । गाम्भीयेमित्यथ:ः । अगाधमतल- 

सुपशे! इत्यमरः । द्रह-ु नाछे न पर्याप्त: । “पर्याप्तवचनेष्वलमर्थेषु तुसुन । द्शिः 

सीमान्तरेंखा मयोदावसानभूप्रदेशाः | सिकतानां समूहाः सैकतानि सिकतामयानि । 

“सैकंतं सिकतामयम्? इत्यमरः । 'सिकताशकेराभ्यां च! इत्यप्प्रद्ययः ।तेषां मण्डलानि 

श्रेणयो द्वीपाः सिंहलादयो द्वीपविशेषाः । तत्तस्मात्कारणादयं वारिधिगिरां द्रे । 

वर्तत इति शेष:। अनिवोच्य इत्यथः । अत एप वारिधियेषां न: कुलभूभुजामस्मत्कुल- 

असूतपूर्वराजन्यानाम् । सगरकुमाराणामित्यर्थ: । .नखरे: सुखादनायासेनाखान्यवदा 

रितः । खनतेडेड । 'भावकर्मणो:” इति चिण् । अथानन्तरं येन वा। अस्मत्कुलभूभुजा 

भगीरसथेनैवेत्यथः । पूरित आप्यायितः । “गन्ञा सामरप्रणा' इति पुराणवचनात्तस्थाश्र 

कापिलानलद्ग्धसगरतनयसंतप्पणाथ महाप्रयल्ञपूवेकमनेनानीत्वादिति भावः । तेषां नः 
कुलभूभुजां सगरकुमारभगीरथग्रश्वव्यस्मदन््ववभूषतीनामविहतस्थेम्रेडप्रतिहतस्थैयोय । 
कठ्पान्तस्थायिन इत्सथै:। स्थिरशव्दस दृढादिपाठात् वर्णइढादिस्यः घ्यम्् च! इति च- . 
कारादिमनिचू। “प्रियस्थिर-? इत्यादिना स्थादेश: । महिस्ने माहात्म्याय नमो नमस्कारः । 
“'मःखर्ति-/ इतद्यादिना चतुर्थी । शादूलविकीडितं इत्तम् ॥ ह 

अथ हसरीन्द्रोडपि महेन्द्रोपान्तकान्तारशोमिनि छोभनीयमरूयजौता- 
9७ २०७ 

* 

निले वेखोपवनदेशे रघुपतेनिदेशेन निवेशयामास बलमखिरूमू ॥ 
अधेति । अथानन्तरं हरीन्द्र: सुग्नीवो5पि महेन्द्रत्योपान्तकान्तारेण निकटारण्येन 

शोभत इति तथोीक्ते । लोभनीया मनोह्ारिणस्ते मल्यजातानिछा यस्मिसतस्मिन्वेलो- 
पवनदेशे समुद्र॒कूलोयानग्रदेशे रछुपतेनिंदेशेनाज्ञयाखिलं वर निवेशयामास । प्रतिष्ठा- 
पयासासेल्यर्थ: ॥ 

सरसपटीरकुजझ्ञवनजवनामिपतव- 
न््मृगसदगन्धगन्धवहमेदुरितेडम्बुनिधेः । 

तदनिकटे छुंठत्पनसतालरसारूफछे- 
रुद्तिमदा विचेरुरुद्रभरयों हरयः ॥ ११ ॥ 

सरसेति | सरसाणां सान्द्राणां पटीरकुजानां चन्दननिकुझानां बने, अथवा सरसा: 
पटीरकुझ्ा यर्मिस्तस्मिन्वने, संजवन: सम्यग्वेगशीलः सन् । 'जुचड्रम-? इत्यादिना 
युच् । अभिपतन्प्रसरन् । तथा सुगमदस्थ कस्तूयों गनन््धों यस्त् स तथोक्तश्व यो 

१. 'वालानिले! इति पाठः, २. 'वेलावनग्रदेशे दाशरथेनिंदेशेनः इति पाठ: 
२. 'जल्घे:” इति पाठ, -४- 'दरस्फुरित' इति पाठ:. है 2 8 ट 8 
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मृगनामिसगसद्ः कस्तूरी! इतद्यमरः । अम्युनियेः समुद्॒स्य तटनिकटे कूलोपान्ते ल- 
ठद्धभिः पचेलिमतया इन्तान्िपतद्य भुवि. लठद्विः पनसानां तालानां रसालानां च 
फरलैहतुना उद्तिमदा उत्पन्नहदषों: । कुत:। उद्र॑ विश्रतीत्युद्रंसरयः खोद्रपूरका:ः ।- 
“फलेग्रहिरात्मंभरिश्वः इत्यन्न -चकारसामथ्यादुद्रंभरिरिति निपात्तनात्साधु; | हरयः 

कपयो विचेरु: । तत्तत्फलभक्षणतत्परतया तन्न विजद्दुरिह्यथ: । इत्यनुप्रासारुंकारः ॥ 

अथ रावणपवृत्तान्तमाह--- 

अनन्तरमंपरमहाम्भोधिमिव चलितमम्भोधि रोधस्वम्मोधिविलट्टन वि- 

शझह्लछाघव॑ राधघवानीकमनीको न्मुर्ख चारमुखादवधाय घायम्राणहृद्- 

यान्तक$ पद्कुठीनचरण इवेराचणों रावणो विधेयमेपरसजानआपनकी- 

मप्यविसोक्तुकासः कामर्परतओं मज्रिभिः सम समाजमाजगास ॥ 

अनन्तरमिति | तदनन्तरं सेनानिवेशानन्तरमम्भोधिरोधसि समुद्रकूले चलि- 
तमपरमहाम्भोधिमिव स्थितमित्युस्रेज्षा । तथाम्भोधिविलइने समुद्गरतरणें विश्वज्ञल- 

लाघव॑ निराघाथपाटवं यस्थ तत्तथोक्तमनीकोन्सुर्ख रणोय॒ुक्ते राघवानीक श्रीरामसै- 
न््यम् । “अनीकं तु रणे सैन्ये” इति हलायुधः । चारमुखाहूृढपुरुषबवचनादवधाये 

श्रुत्रा रावणो धायेमाणों हृदयातझ्को सनोवेद्ना यस्प॒ स॒तथोक्तः | अतएवं पहूली- 
नचरण: कदेसनिमप्रपाद ऐरावण इन्द्रगज इवेत्युपम्ता । अपरमन्यद्विघेयं कतैव्य- 
मजाननवदुध्यमान: । तहिं जानकीपरित्यागं सकलातड्डुनिरासक॑ करोल्लित्यत आह--- 
कामपरतन्त्रो सन््मथपराधीनो इत एवं जानकीमप्यविमोक्तुकामोडपरिल्क्तमनाः सन् । 
मन्ध्रिभिः सम॑ प्रहस्तायमा्ेः सह समार्ज सभामण्डपमाजगाम प्राप ॥ 

रहस्तदानीं रजनी चरेन्द्रः 
प्रहस्तेमुख्यानिद्सावभाषे । 

रह इति | तदानीं तस्मिन्समये रजनीचरेन्द्रों रावणो रह एकान्ते । मन््रवाद्स्थ 
रहसि कर्तव्यलादिति सावः | 'रहश्रोपांश चालिह्व:? इत्यमरः । प्रहस्तमुख्यान्प्रहसतप्रमु- 

खान्मन्नचिणः । इदं वक्ष्यममाणं वचनमावभाष उवाच ॥ 

सापणमप्रकारमेवाह--- 

इंदे तु मे वाड्छितसीक्षित वो 
औ 6 

बदन्तु यह्ार्जनाचत न। ॥ १५ ॥ 

इदमिंति | इदमेंतत् । जानक्या अपरित्यागरुपमिल्यर्थ: | तु शब्दो ब्वधारणार्थकः । 

१. “अपरमिच चलितं सहाम्भोधिम” इति पाठः. २. “क्तर्सवेशं रोदसीलइन 
इति पाठः, ३. परम” इति पाठ: ४. 'परतन्ह्रितः” इति पाठ:, ५. 'पूवीन? इति पाठ:, 



युद्धकाण्डम् । ३३९ 

में मम वाज्छितमभिलपितं वो युध्माकमीक्षिंतम् | युष्मानिः अलक्षतों दृष्टमिलथ्थ: । 

मतिवुद्धि-? इत्यादिना वर्तेमाने क्तप्रद्ययः । 'क्तस्त्र च वर्तमाने! इति षष्ठी । अतः , 

'नोइस्मारक यत्कृलं वैरिजने प्रद्मासन्न उचितं युक्त तद्वदन्तु । सम्यग्विचार्य कथयन्लि- 

स्थे: । उपेन्द्रवज्ञाइत्तम् ॥ 

अमी च पुनराशयज्ञा व्यज्ञापयन ॥ 

अमी चेति। आशयं जानक्या अपरित्यागरूपं रावणाभिप्नायं॑ जानन्तीति आशय- 

ज्ञा: । एतेनेतेषांमेच्छिकभाषणतत्परलमेव । न तु नीतिशात्नाथवोधनग्रवृत्तितात्पर्य- 

'मिति सूच्यते। अन्न 'आतोज्लुपसर्ग कः” इति कप्रत्ययः । अत एवाह भगवान्काह्या- 
यनः---अकारादनुपसगीत्कर्मो पदात्को भवति प्रतिषेघेनः इति वारतिकव्याख्याने भाष्य- 
कारेणार्थशब्द्मुदाहृत्य व्यथेत्लसमर्थनात् । अमी अ्रहत्तादिमन्ठ्रिण: पुनःशब्दो 
वाक्यालंकारे व्यज्ञापयन्विज्ञापयामासुः ॥ ५ 5 

विज्ञापनप्रकारमेवाह--- 

देव, जीवत्सु भवदाज्षापरेष्वनुचरेषु परमस्मास॒ कस्माद्यमंपवादो 
दुरवापोरुभुजपश्षरानीतां सीतां जातु न जहातु नाथ इत्यमिदधानेषु ॥ . 

देवेति । हे देव राजन् । दिवः सुरे घने राज्षि! इति विश्व: | भवदाज्ञापरेषु युष्मन्नि- 
देशकरणतत्परेष्वस्मासु माद्शेष्वनुचरेघु । महावीरेष्वित्यर्थ: । परं जीवत्सु प्राणघारितया 
वर्तमानेष्ः सत्य । अयमपवादः सीताहरणाद्राक्षेपः । कस्मात्कुतो हेतोः । भवेदिति 
शेषः.। न कृतो5पीत्यथेः । “अपर्णाक्षेपनिवादपरी वादापवादवत्? इत्यमरः । अतो नाथ 
खामी । भवानिति शेष: । दुरवापेन परेषां दुष्प्रापेणोरुभुजपञ्नरेण महाभुजमण्डलेना- 
नीतामपहतां सीताम्। जातु कदाचिद्पि । महासंकटेड्पीत्यर्थ:। न जहातु न व्यजतु। 
'एद्ीत न परित्मजेत” इति चचनादिति भावः । आशिषो लोटि हेंषे प्रथमः । इत्येव- 
मसभिद्धानेषु वद्त्सु सत्सु ॥ 

तेतो रम्भोपहितहँराक्डुसंभवशापमस्भोजमभर्व- चैतदेपारुम्भान्तरायं- 
सा्वदयन्तसग्रजन्मानमसमानावैनयविज्ञानसघणो बिसीषणः सरोबरमि- 

दइमवादात् ॥ 

तत इति । ततस्तदनन्तरं रम्भोपहितो रम्भानिबन्धनो नलकूवरामिहितशांपो 
'विज्ञापयासासु:” इति पाठः. २. .'परसास्मास इति पाठ:, ३. “अवापो” इति 

पाठ:. ४. एतदनन्तरम् अधानेशु' इति कचित्. ५. 'ततः? इति नात्ति क्चित्, 
६ दढंटत्कारसंभवमम्भोजसंसवज्ञापमन्तरायमार्वेद्यन्तं दुजेय॑- तामग्रजन्मानं॑ समा- 
नयन्विनय! इति पाठ 
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दराइसंभवः कैलासोद्धरणे नन््दीश्वरविरचितशापः । ततो इन्द्रे सर्वो द्न्द्रों विभाषे- 
कवद्धवतीति एकवद्धाव: । यद्वा रम्भोपहितो रम्मापतिनेलकूचर: स च हराइ्डश्व तौ 
संभव: कारणं यर्थय त॑ बलादन्यनारीग्रहणे मूधघों शतधा भविष्यतीति रम्भानिवन्धन- 
नलकूवरशापम् । वानरैस्लद्वृंशविलयो भंविष्यतीति नन्दीश्वरचापं चेल्यर्थः | तथाम्भो- 
जभवशापं पुल्िकास्थलाख्याप्सरोनिवन्धनब्रह्मशापं चेतस्थाः सीताया उपाल्म्भान्तरायं 
संभोगप्राप्तिविप्नमावेदयन्तं ग्रहस्तादिभ्यः कथयन्तमग्रजन्मानं ज्येष्ठञ्रातरं रावणम् । 
बिनयो महत्सु प्रह्नीभाव:, विज्ञानं शास्रजन्यविवेक:। असमानेंइसाधारणे विनयविज्ञाने 

एवं भूपर्ण यस्य तथोक्तो विभीषणः सरोष॑ सामर्षे यथा तथेदं वक्ष्यमाणप्रकारं वचनम- 
वादीदुवाच । अम्मोजभवश्ञाप॑ श्रीरामायणे--“अथ संकुपितो देवों मामिदं वाक्यम- 
ब्रवीत् ॥ अब अभ्वति यामन्यां वलान्नारीं गमिष्यसि । तदा ते शतधा मूधों भविध्यति 
न संशयः ॥ इत्यह तस्य शापरय भीतः असभमेव ताम् । नारोपये बलात्सीतां वरदेहीं 
शयन॑ मम ॥” इति ॥ 

विभीषणोक्त प्रकारमेवाह--अभहहेल्या दिचतुर्मि: । 

अहह विधिनियोगादद्य नक्तंचरेन्द्र 
लसासि परकछत्रे दुरनिवारानुरागः । 

अरुणदवशिखायामामिषग्रासमो हा- 
दबिरलकृतजिहाचापरः केसरीव ॥ १३ ॥ 

अहहेति । अहद्देति खेदे । अहहेलद्भुते खेदे! इलमरः । हे नक्तंचरेन्द्र राक्षसे- 
श्वर, अयेदानीं ल॑ विधिनियोगवश्ञात्परंकलत्ने परदारेघषु दुर्निवारों निवारयितुमश- 
क्ष्योप्नुराण आसक्तियस्य स तथोक्तोडसि । परदारानुषक्ते महापातकल्लेन शाख्रनि- 
पिद्धलात्ततो विनिषात एवं न श्रेय इति भावः । कथमिव । अरुणायां रक्तवर्णायाँ 
दवशिखायां वनवहिज्वालायाम् | 'वने च वनवहीं च दवो दाव इतीष्यतेः इति शा- 
खतः । आमिपशग्रासमोहान्मांसपिण्डआआान्तिवशात् । 'आमिषश्चात्नियां मांसस्तथा स्था- 
द्ोग्यवस्तुनि! इति चैजयन्ती । अविरलं बहुल॑ यथा तथा कृतम् | अथवाविरलं 
विरलं संपयमानं कृत॑ विरलक्तम्, तन्न भवतीतद्यविरलकृतं बहुलीकृतं जिह्माचापल्ं 
रसनेन्द्रियग्रियद॒ण्णा यसत्र स तथोक्तः । श्रेण्यादय: कृतादिभि:” इति समासः । केसरी 
सिंह इवेत्युपमा । सा च आ्रान्तिमताहैन संकीरयते । दवाभिज्वालाखादनस्थ केसरिणो 
यादशी अवस्था ताहरयेव तवापीद्यर्थः । मालिनीशइत्तम् ॥ 

आकण्य किंनरमुखादनघे खबंशे 

काऊुत्स्थदारहरणोपगर्त कलझ्ठम । 

१, “उपनतं” इति पाठ:. 
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जप [० कप सर क 

हाहेति सीलितदश$ करयांयुग त- 
3 ८५ दश्लो श्ुतीर॒पि कर्थ पिद्धातु धातुः ॥ १४ ॥ 

आकण्येति । अनघे निदुड़े खबंशे निजान्वये काकुत्स्थदारहरणोपगत॑ क्षीराग- 

धर्मभार्यापहरणसंप्राप्तम् । तद्ंशोद्धबन खया तस्था अपहृतत्वादिति भाव: । कल: 

मपवादम् । 'कलझ्ेडजझ्ापवादयो: इत्यमरः.। किनरसुखात्किनरवचनात् । आः बातो 

पयोगे? इत्यपादानत्वात्पञ्ममी । आकर््य श्रुत्वा | हहेति प्रकृते विषादातिशयद्ीत 

द्विरुक्तोड्यं शब्द: । हा विषादशुगार्तिषुः इत्यमरः । इत्युक्त्वेति शेष: । मीछितइश- 

स्तादग्दुर्वार्ताकर्णनजनितखेदातिरेकान्रिमीलिताक्षस्य॒धातुब्रह्मणस्तससिद्धं करन्रोसुने 
हस्तयुग्म॑ कतूं । अष्यावपि । तस्थ चतुमुखत्वादश्टसंख्याका इत्यर्थ: । श्रतीः श्रोत्राणि 

कथ्थ पिदधात्वाच्छादयतु । द्वयोरशच्छादने 5पर्या प्रत्वान्नाच्छादयिष्यल्ेवेद्रथ: । तादइ 

ग्वार्ताकर्णने कर्णाच्छादनस्थावश्यकत्वादिति भाव: । त्वन्मूलेन कूटस्थस्थापि ब्रह्मणो 
महात्मन: संतापः संग्राप्त। अतो दुर्जीवितमिति तात्पयेम् । “अपिघानतिरोबरानपि- 

धानाच्छादनानि च! इत्यमर:। अन्रोक्तव्यवहारासंबन्धे 5पि तत्संवन्धो क्तेरतिशयोक्ति: । 

वसन्ततिलकाकत्तम् ॥ 

पश्येदानीमुद्धिपरिखापालिता कुत्र छट्ढा 
वाचातीतः क छु वनचरादागतो दुर्षिपाकः । 

कु नक्तंचरपरिभरव कापि, मायेति शझ्ढे 
जाता सीता धरणितनया जानकी मेथिलीति ॥ १५॥ - 

* पश्येति । इदानीमधुना पश्यावछोकय । किं पश्यामीयत आह--उद्धिनैव परि- 
खया खेयेन पालिता गुप्ता । दुष्प्रवेशे्यथ: । 'खेय॑ तु परिखा इल्मरः: । लड्ढा कुत्र । 
वाचातीतो5निवोच्यो वनचराद्वानरसात्रादागतः संग्राप्तो दुर्विषाको वनभज्ञाक्षकुमां- 
रादिराक्षसविक्षोभणगहदाहाद्रिपा दुरवस्था क्व नु कुन्र । तदेतदाश्र्यमितद्यर्थ: । 
अतः नक्तंचरपरिभवं -राक्षसविध्वंसनं कर्तु काप्यनिवाच्या, माया विचित्रशक्तिरेव 
सीता धरणितनया जानकी । मैथिलीति नामभिरुपलक्षिता सतीलर्थ: । जाता 
आइुभूतेति शझल तकंयामि । अन्यथा कथमीदग्विपत्ति: संभविष्यतीति भावः । मन 
जड़े ध्रुव॑ नूनमः इत्युट्रेक्षालंकारः । मन्दाक्रान्तावृत्तम ॥ 

. निगमयति--- 

के बहुना ॥ 

- कि बहुनेति | गतार्थमेतत् ॥ . - ... 
फ्आआदइटएइ्इक्।5$०आपपश अ्ैदः,»उदाज््््-_्नु---+-+--+++- ६४ 

१. दधातु कर्थ विधातु:” इति पाठ:, २० 'मायैव” इति पाठ. 



३४२ चम्पूरासायणम् । 

न गणयसि यदि स्व बानरे वा नरें वा 

नमु परिचितवीयों जिण्णुभूकातेवीयों । 
>> ५० 

न कल्यसि यदि त्वं नन्दिशापं च धातु- 
बैरमपि नरबर्ज दुजयो देवयोग: ॥ १६ ॥ 

नेति। हे रावण, ल्ं वानरं कपिम् ।वानरं सानुषं वा।त गणयसि यदि न संख्याय- 
से चेत् । ठणप्रायावेती मद्ठाहुबलस्थ कियन्मात्रमिति न लक्षीकरोषि चेदित्यथः । 
तह जिप्णुभू: शकपुत्रो वाली । 'जिष्णु: शक्ते घनंजये” इति निषण्डुः।स च कार्त- 

वीर्यश्व तो परिचितवीयों नन् | पूवे लद॒द॒भूतपराक्रमी खछ । एकेन वालवलूयनिव- 
दलात्, अन्येन यावत्पसादं वन््दीकृतल्वाचेति भाव: । अन्न ताह्गरिविनाशकस्य 

तथाविषकार्तवीर्यकुलनिर्मू लनालंकर्मीणपरशुराममहइकर्तुश्ध श्रीरामस्थ लद्विनाशः कि- 
यन्मान्न इलन्तार्निंगूढामिप्रायः । अतत्त्व॑ नन्दिशापम्, वानरैस्तवीपहतिभेविष्यतीत्ति 
नन्दीश्वरशाप॑ च नरवर्ज नररहिते धातुर्वरभपि । नराद्विनान्यस्मान्न ते विनाश इति 
च्रह्मवरं चेल्वर्थ: । न कलयसि यदि न महुपे यदि नानुसंदधासि चेत् ताहिं दैवयोगो 
देवगतिदुर्जेयो जेतुमशक्यः । ईपहु:-” इब्यादिना खल्प्रत्ययः । नन््दीश्वरशञापं ब्रह्मव- 
रानुगुण्येन वानराणां नरवेपधारिणः श्रीरामस्म च प्रद्यासन्रत्वाद्यासनस्तव सत्युरिति 
भाव: । सालिनीइत्तम् ॥ 

इत्यादि नीया सहित हितमैभिवदन्त निजमनुजमवज्ञाय ज्ञातिरयम- 
रातिपक्षः शिक्षणीय इति शंसन्तं नृशंस तमरुंतुदाचरणरोषभीषणो वि- 
भीषणों विहाय विहायसि समुत्पतन्तमनूत्पतदिश्रतुर्भिरसात्यैः सम- 
मतीय वारिधिं दूरत एवं सवितकेमुद्धीवान्सुम्रीवादीनन्तरिक्षगत 
एव्मीचप्ट ॥ 

इतीति | इल्मादिरेवमादिया नीतिरनीतिशाश्नसंमतवार्ता तया सहित संबद्ध यथा 
तथा दितममिवदन्तम् । आलपन्तमिल्यर्थ: | कर्तरि क्तप्रत्मयः । मतिवुद्धि-? इच्यादि- 
सूत्रे चकाराद्रतमानाथलात् । अनुर्ज विभीषणमवज्ञायानुचितभापणैरवमल्य । 'रीढा- 
वमाननावज्ञा' इत्यमरः । अरातिपक्ष: शबन्रुपक्षपात्ोड्यं ज्ञातिर्दायादः शिक्षणीयों 

. दण्ड्य; । इस्ेव शंसन्तं वदन्तं चृद्ंस पापिष्ठम् । “बुशंसो घातुकः करः पापों धूर्तस्तु 
वृश्चक:” इस्ममरः । त॑ रावणमरुंतुदाचरणेन ममेसेदकरावणदुराचारदुर्भाषणादिना यो 

१. 'नीतिसद्वितम्” इति पाठ, ३. 'अभिद्वितवन्तम! इति पाठः, ३. “अरुंतुद्रो- 
प्रणभाषणो? इति पाठः, ४, “आचचक्षे? इति पाठ:, । - 



'सुद्धकाण्डम् । ३४ रे 

रोषो>्मर्षस्तेन भीषणो सयंकरः । अरूंतुदेद्यत्र 'विध्वरुषोर 5: -. + + फिर - 
द्विंपदू-/ इत्यादिना सुमागमः । विभीषणो विहाय ह्यक्खा वि एव चिन हति आ हर 

च्छन् । 'पुंखाकाशविद्वायसी” इत्यमरः । अनूतपतद्विरहुरा 77 अधीन: पा 
रनलादिमन्प्रिसिः समम् । अमा सह सुखदुःखादिधु सन्त ६७. मे «मे भर 
'सन्त्री धीसचिवो5्मात्य:? इत्यमर: । अमाशव्दादव्ययात््यपू ॥ फिंचलल एपलर्म ८ 

पाति: प्रमदस्तथा । एते विभीषणामाद्याश्वखारो वुद्धिसत्तमा: ॥? इति श्रीरासायणे। 
वारिधिमतीतद्योष्ठइय । दूरत एवान्तरिक्षणत आकाशे गच्छन्नेव स्थितः सबित्यर्थः । 

सवितर्कम् 'कोडयं किमस्थागमनग्रयोजनम्? इति ससंदेहसुद्गीवानुनमितकन्धरान्सुम्ी- 

वादीन्वानरेश्वरान््रति । एवं वक्ष्यमाणप्रकारेणाचष्टेघवोचत् । एते वानरा मसाभिधे- 
यमभिप्रायमज्ञायासी रावणसंबन्धीत्यन्यथा करिष्यन्ति । अतो रामसमाश्रयणाभिश्राय- 
मेतेभ्यो निवेय एतत्पुरुषकारमुखेनव राम॑ समाश्रयिष्यामीद्यभिश्रेत्यात्रवीदित्यथः । अत्र 
श्रीरामायणवचनुम्--“अन्य एवंविध॑ ब्रूयाद्वाक्यमेतन्निशाचर । अस्मिन्मुद्टू्तें न भवेत्त्वां 
तु घिक्कुलपांसनम् ॥ इस्मेवं कुत्सितो श्रात्रा न््यायवादी विभीषण:। उत्पपात गदापाणि- 
श्वतुर्मि: सह राक्षसैः ॥? इति। नजु- ज्येष्ठश्राता पिता चैव यश्व विद्या प्रयच्छति । त्रयस्ते 
पितरो ज्ञेया धर्मश्रेदत्र कारणम् ॥? इति, 'जनिता चोपनेता च यश्व वियां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पद्नैते पितरः स्घ॒ृता: ॥ इति ज्येष्ठआतृल्लेन पिहसाम्यभापा- 
द्रापि द्यागानह रावणं परिवत्यज्य रामसमीपमागमनं विभीषणस्थ विरुद्धमिति चेत् , 
सत्यम् । 'विहितस्थाननुष्ठानाबन्रिन्द्तिस्थ निषेवणात् । अनिग्नहामचेन्द्रियाणां नरः पतन- 
मुच्छति ॥! इत्याश्ुक्तपतनहेतूनां रावणे परिपूर्णल्वात् "न पतितैः सद्द संब्यवहारों वि- 
बते” इति पतितस्त्र परित्यागामिधानात् , 'गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः । उ- 
त्पथं प्रतिपन्नस्थ न्याय्यो दण्डो विधीयते ॥! इत्यादिना अपथप्रवृत्तस्य ग्रोरपि परि-' 
द्यागश्नवणाच, न दोष इत्यलमतिप्रपश्चेन ॥ 

एवमाचष्ट इत्युक्तम् । तत्यकारमेवाह--- 

पोछस्यमग्रजनुष परुष बदन्तं 
संत्यज्य बान्धवजर्न च विभीषणो5हम् । 

राम विराममिह विद्विषतामवाप- 
मापन्नदैन्यहरणं शरण ममेति | १७॥ 

पोलस्त्यमिति। अग्रजनुषमग्रजन्मानम् | ज्येष्ठभातरमिल्यर्थ: । “जनुर्जननज- 
न्मति' इत्यमरः । एतेन स्वस्थ रावणसंबन्धे न दोषबच्त्वमुत्तं भवति । अनेन “उपाया 
नव सिध्यन्ति हपाया वहुशस्तथा । इति गया गर्वहानिश्व सैव कार्पण्यमुच्यते ॥४ 
७७ रररणणणणणा «मनन श हु ५ + 

१, “चरन्तम” इति पाठः. 



३४४ चस्पूरामायणम् । 

इस्युक्तलक्षणक्रार्पण्यरूपमज् प्रदार्शतम् । परुषं वदन््तमरुंतुदभाषणशीर् पौलरु्त्य पुल- 
अव॑शोद्धवं रावणं च। एतेन महाकुलप्रसूतले5पि दुरहृष्टवशात्पापाचारतया परिहायत्व॑ 

सूच्यते । तथा वान्धवजन पुत्रमित्रकलत्रादिवन्धुवग च संत्यज्य त्यक्त्वा । एतेन 
प्रातिकूल्यनिरसनरूपमहं प्रदर्शितम् । विभीषणाख्यो 5हम्। एतच्छक्तेसतब राहिल्येन त्तेपां 

विश्वासोत्यादनाथ स्वनामसकीतनमित्यवगन्तच्यम् । विद्विषतां शत्रणाम् । विरमयतीति 
विराम॑ विनाशकम् | दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपालनक्षममित्यथ: । आपन्नानां तापन्रयनिपीडि- 
तानां दैन्य दरणं दुर्गतिनिरासकम् | सुरनरतिर्यगात्मनां सर्वेषां ग्राणिनां समाश्रयणी यमि- 
व्यर्थ: रमयतीति राम नाम्रेव सकललोकानन्दकरं मम शरणं रक्षकमिति । मत्वेति 
शोपः । शरण गृहर क्षित्रों:' इत्यमरः । अवापं प्राप्रवम् । (रक्षिष्यत्यनुकूलान इति या सुदृढा 
गति: । स विश्वासों भवेश्क्रे सवंदुष्क्ृतनाशकपम् ।! इत्युक्तविश्वासरूपकम््ज अद- 
शितम् । तथा च--आनुकूल्य स्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीत्ति वि- 

श्वासो गोप्ृत्ववरणं तथा ॥ आत्मविक्षेपकार्पण्ये पद्धिघा शरणा गतिः ४ इति भगव- 
च्छात्रोक्ता यथायोगाज्ञा शरणा गति: प्रदर्शितेति द्रष्टव्यमू । नन्न इक्ष्वाकुवंशजस्प 
राज्षो रामभद्रस्योक्तगुणसंपन्नत्वेत परत्व॑ विभीषणेन कथमुक्तमिति चेत्, 'बालो5पि 
नावमन्तव्यों मनुष्य इति भूषतिः | महती देवता होपा नररूपेण तिष्ठति ॥ नानृषिः 
कुरुते काव्य नासुरो विन्दते बलम्। नादेवांशों ददाह्यन्न॑ नाविष्णुः एथिवीपतिः ॥? 
इत्सादिवचनेर्भुपतेविंप्णुरपत्वावगमेन श्रह्मा स्वयंभूश्रतुराननों वा! इत्यादि हनूमह- 
चनाद्रामस्प ब्रह्मादिभ्योइधिकशक्तिकत्वेनावगतत्वात् 'परमापद्गवतस्थापि धर्म मम 

मतिभवेत् ॥ या या में जायते वुद्धिर्येपु येष्वाश्नमेपु च | सा सा ममातिधर्मिष्ठा तं त॑ 
धर्म च पालय ॥? इति प्रार्थितेन बत्रह्मणा धर्मिष्ठस्त्व॑ सदा वत्स चैतद्धविष्यतीति 

दत्तवरत्वेन च राम॑ सकलजगद्गक्षणार्थमिक्ष्वाकुवंशे5वत्तीण परमधरमरूपं परमपुरुषरूप॑ 
श्रीमन्नारायणं ज्ञात्वा तथोक्तवानिति सबे रमणीयम् । वसन्ततिलकाद्ृतत्तम् ॥। 

अनन्तरमतिकरुणं समीरयन्तं समीरभवा च सप्रत्यभिज्ञं विज्ञापित 
निशाचरपतेरन॒ज निशाम्य तदागसनाय कि कारणसिति शह्ापरवश 

निवेद्यति हरीशे दाशरथिरतिद्यमानमानसः स्मयमानों सधुरमिदर्मवा- 

दीत्त् 
अनन्तरांमेते | अनन्तरमतिकरुणमल्यन्तदेन्ययुक्त यथा तथा समीरयन्तम्। 

'सवलोकशरण्याय राघवाय महात्मने । न््यवेदयत मां क्षिप्र॑ विभीषणमुपस्थितम् ॥ 

इति भाषमाणमिल्यथ: । 'वाचा धर्ममवाप्रुहि” इति न्यायेनाछ्लेशेन सभवतां महालुपकारः 
ग्राप्यतीति निवेदयन्तमिति भावः | तथा समीरभुवा हनूमता च सप्रत्यभिज्ञम । 

१, 'सम्रलभिश्ञविज्ञापितम! इति पाठः, ३. 'निश्ाम्य तदा तदागमनाय” इति 

पाठ:. ३. अतिद्यमानस्मयमानो इत्ति पाठ:, ४. 'अभाषत” इति पाठ:, 



युद्धकाण्डम् । ३४५ 

लक्षप्रवेशसमये मयाय॑ दृष्टो धमिष्ठो उस्मत्पक्षपातेनो पकार थ दा वरिदता न खादिएर 4 

भिज्ञासहितमित्यर्थ: । विज्ञापितं निवेद्तिमू। निशाचरपरे.रशुन विनोप् निन््पन: 

दृष्ठा । 'शमो दरीने” इत्मन्र शमो दरशनार्थ अमिच्वाद्भस्वा 4:५८ पा ध (रब 

चरपतेरागसनाय । आगमनस्येत्यथः | कि कारणं को ६४: ॥। ४४ छपपरपृ-। 

वितर्कतत्परे । 'शट्गा वितर्कंभययो:? इति विश्व: । हरीशे रुके दिपदका:, संपजाएर- 

जोइये विभीषणः शरणाथितया समागत इति विज्ञापितर्वात्न का बाप दंत हररा- 

मोइतिदयमानं निरवधिपरदुश्खप्रहाणेच्छातत्परत्वाइयामाप पदाध सार शरद हां 

तथोक्तः । तथा स्मयमानः । 'स्मितपूर्वाभिभाषी व राघ: .. 7 ये कद आद्षा- 

च्छत्र् रावणस्तदनुज एव शरणागतश्रेत्सतोष एवेति वा । शब्"म. प फयी दा ५ 

भवतु पुनर्निवेदनं किमर्थ शरणागतरक्षणदीक्षितस्य मम नि «5 ५ सनक टन, 

इत्यथैः । मधुरं सर्वेषां श्रवणानन्द्करस् । इदं वक्ष्यमाणग्र'दर प्रतन्दयादी: जप ॥ 

तत्थकारमेवाह--- 

अभयागतो मैदपयाति चेन्मुघा 
रघवो भवन्ति रूघवों न कि सखे । 

अनुजो5यमस्तु तन्ुुजो5थवा रिपोः 
करुणापदं हि शरणागतो जन: ॥ १८ ॥ 

*.  अभयेति | हे सखे सुग्रीव, अभयागतो5्मयाथ्थमागः.। पभः ब्स्गहः बचा: 

शात् । सुधा व्यर्थम्। अग्नाप्तमनोरथः सनिद्यर्थ: ।अपयादि (८ 7.। पद «पथ: 

रघुवंशोद्धवा राजान: । अथ रघुशब्देन यदुशब्द्वत्तद्पटो दक्ष | सम्पणदा। दी- 

नामतद्राजल्ात् । रूघवो नीचा: । न भवन्ति किम् | भवन) ५५ ४.४ 7 ४.७ -:२- 

णागतसंरक्षणवैमुख्येनाहं लघुः, किंतु पूर्वंधामपि सकलजम-द7 «न मर छा 5 व 

नामपि नैच्यापादकत्वेत मूलच्छेदको भवामीति भावः। ४: 57 ४४; पी 

शत्रो रावणस्रानुजो वास्तु । अथवा तनुजस्तनयों वा पर । -रकाकं ५: 
करुणापदं हि दयापात्रं खछु | अतस्तमवश्यमानयतेत्याशर>: पर 320 रद 

'सजसा जगौ भवति मज्जुभाषिणी? इति लक्षणात् ॥ पे ्ि 

तद॒नु हृदयविदा हनूमता सरयमानीतो विभीतोड्यगारपत्तिरत्र- 
न्द्त दाशरथिम् ॥ | 

तदन्विति । तदचु श्रीरामवचनानन्तरं हृदयविदाशयाभिज्ञेन हनूमता सरय॑ स- 
त्वरमानीतः प्रापितो5यं शरणार्थी आशरपती राक्षसेश्रो विभीषणो विनीतः सन् 
भर आद पा कागज 5 वार लक पट लाइक 2 नम मल लम श षअ पीसी आप लमिल की हनन ही, ली न-+-+7त3३ंिं ै िॉन - ____हझहत.ललललल........... 

१. अयमपयाति” इति पाठ:, 
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दाशरथिमवन्दत नमस्क्ृतवान् । राक्षस: कोणपः ऋव्यात्कव्यादोइञ्य आशर:र 
इत्यमरः ॥ 

रामसतमाह विनतं रजनीचरेन्द्रं 
दत्त मयाद्य मवते दृशकण्ठराज्यम् । 

अस्मिन्नुदाहरणमग्नजराज्यभोक्ता 
सानुष्ु॒ुबः छ्वगमण्डलसावेभौसः ॥ १९ 0 

राम इति | रासो विनतं प्रणतं रजनीचरेन्द्र विभीषणमाह ब्रते सम । आददेति 
णलन्तलेन ब्रुतित्व॑ श्रान्तम् (7) तडुक्त वामनेन--आह बूतिना णलन््तत्वश्रमात्' इति। 

उक्तग्रकारमेबाह--हे विभीषण, अग्येदानीं मया । भातीति भवते तुभ्यम् । भांतिडेवतु- 
प्रद्ययः । दशकण्टराज्यं रावणसाम्राज्यं दत्त वितीणंम्। भत्र भविष्यद्थल्वें5पि भूत- 

त्वेन सिद्धवत्कृद्यानुवाद: । एतेन श्रीरामस्य सत्यप्रतिज्ञापरिपालनधौरेयत्वमुक्तम । 
तथा च रामाग्रणवचनम्---.निहल्य रावणं युद्धे सप्रहस्तं सचान्धवम् । राजानं॑ ला क- 

रिप्यामि लकड्ष॒यां राक्षसेश्वर ॥' इति । नन्वग्रज॑ घातयित्वा कर्थ तद्राज्यं भोक्तुमुचित- 
मिद्याशइथ तत्न दृश्चन्तमाह--अस्मिन्रिति । अस्मिन्नर्थइग्नजस्थ॒ ज्येष्ठश्रातुर्वा लिनो 
राज्यभोक्ता राज्यानुभवकः । अनुरुद्य घ्ुवन्तीयनुप्ठवा अमाञग्ट्यादयस्तः सह सानु- 
प्रवः । 'तिन सहेति तुल्ययोंगे! इति बहुत्रीहिः । 'वोपसजेनस्थ” इति सहशब्दस्थ स- 
भाव: । छुवगमण्डल्सावंभौमः कपिराष्ट्चक्रवर्ती सुप्रीवः । सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौम 
इति विग्रह: । 'तस्येश्वरः सर्वभूमिष्ठथिवीभ्यामित्यनुशतिकादीनां च! इत्युभयपद्दद्धिः । 
उदाहरणं निदर्शन दृष्टन्त: । उपसानमिति यावत । अतो नान्रानौचितद्यशक्ला काया 
इति भावः । नाय॑ दृष्टान्तालंकार: । विम्बप्रतिविम्वभावे नोपम्यस्य गम्यलेन बाधात(/)। 
किंतृदाहरणशब्देन तुल्यल्लामिधानादुपमालंकार: । अत एवं दृश्न्तोदाहरणनिद्शन- 
हूपा: शब्दा न प्रयोक्तव्या: पौनरुत्तयापत्तेरित्येकावलीकार: | वसन्ततिलकाबत्तम ॥ 

उक्तमथान्तरन्यासेनो पपादयति--- 

तेथाहि ॥ 

तथाहीति । स एवं अकार इस्यर्थः ॥ 
तत्यकारमबाह--- 

ओयः पदात्पदर्मुपैति विधेः प्रसादा- 
सायरद्द्य फलितं हि विभीषणे ते । 

4. तदद्य इति पाठ5, ९, तिथाहि” इति नास्ति कचित्, ३. 'उद्देति' इति पाठ:- 
४. यत्” इति पाठ:. 



युद्धकाण्डम । कफ 

रेखातपत्रसहित पदससस््थ गह॑- 

ज्ञेकातपत्रसहित पद्मेष भेजे ॥ २० ॥ 

जय इति। भेयो राज्यादिकं करते विधेः असादाहवानुग्ह्ात । 30006 30% 

इति विश्वः । प्रायो भुज्ा । तआायो भूम्त्यन्तगमने! इल्ममरः। पदस्थ सा 

गम्यते । पद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माद्निवस्तुए इसमरः। उसके शखदाल गया 

इत्यध्याहार: । वत्तदोनित्यसंवन्धात् । न्याय्यवचनमित्वथ: । अग्रेदानीम । 

तु विभीषण एवं। तुशब्दो व्यवच्छेदाथकः । फलितं फलवत् | चरिताव जावमिलया 

'तारकादिल्ादितच! । हिरवधारणाथक:। कुत:। यद् चच्गात् एप 

आतपतन्राकाररेखेत्यथ:ः । तत्सहितं महापुरुषत्वात्तच्िद्वितमत्व श्री 56757 

स्थान चेति गम्यते । एहन्खीकुर्चन्ू । एकातपत्रसहितमेकच्छन्रयुछूम् । निःसपत्रदि ८9९* 

त्यथीः । पद साम्राज्य भेजे ग्राप | अतः श्रेयसः पदात् पदास्तरप्राप्तिरिति शत झा 

लितं जातमिति युक्तमुक्तमिति भावः । छेपानुप्राणितोडय॑ विशेषेष सामास्दरामर्थन- 

झुपो5थीन्तरन्यासोइलेकार: । वसन्ततिलकाइत्तम 0 

अनन्तरद्वत्तान्तमाह--- 

असो पुनरञ्मत एवं भरताग्रजापाड्छुधातरंगामिपिक्तो5पि पुनदक्त- 
राज्यामिषेकः सकलूविखम्भभाजनतया सुप्नीव इवापरो दष्मग्रीवत्नद्धम- 
खिलमावेद्य सद्य एवं छ्जपुरसमास्कन्दनाय सेनासमुत्तरणहेत से 
विधातुमाराधय वारांनिधिमिति सविनयमेन विज्ञापितवान् ॥ 

असाविति । असौ विभीषणः । पुनःशब्दों वाक््यालंकारे । अग्रतो5नुपदमेय 
भरताग्रजस्प श्रीरामचन्द्र्मापाह्मुधातरंगे: कटाक्षाम्रतलद्वरीमिरभिपिक्तोंडपि उन रुक्तराज्यामिषेकः पुनर्विरचितसाम्राज्याइमूथाभिपेक: 
लोकनपूर्वक॑ं लक्षाराज्येषमिपिक्त इसर्वः । सकलविद्धम्भभाजनतदा मम्नन्न 
विश्वासपात्रतया । 'समी विज्म्भविश्वासी! इत्यमर: | झपर संम्रीव इय 
स्थितः सन् इत्युत्लेक्षा । अखिल समग्र दशप्रीववर्ल रावणणाकि सन्ध दा । 
व सेन्य वर्ल स्थीस्व बे शक्तिवेलेड्युर:! इति शावतः । आवेय,। 
भेतानां गन्धवीरिगरक्षसाम् । राजपुत्र .दशग्रीवो बरदानात्सयंभव: ॥ 
ज्ञाप्पलथ: । सद्योइविल्म्बेनेव लझ्ापुरस्य समास्कन्दनाय 
वानरपन्यस्थ समुत्तरणहेतुं समुद्रेह््ननसाधन सेतुं विधा लक मन जन अप तक कप 

श्ाराधय कंममाशादाएाव- 

अवध्यः सर्व- 

स्थादिना सि 

समाक्रमणाथ सनाया 
वद्'ुं बारानिधि नीरनि- 

१, आराधयतु' इति पाठ:, । पर ह 
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धिम् । 'आपः ज्री भूप्नि वावोरि! इत्यमर: । आराधय प्रार्थय । इत्यनेन प्रकारेण सबि- 
नय॑ सप्रश्नयं यथा तथेन॑ श्रीराम॑ं प्रति विज्ञापित्वान् ॥ 

ततः श्रीरामः किमकार्षीदितद्यत्राइ--- 

अथ चारांनिधि ध्यायन्नम्भोघिहृद्येशय: | 
व्यानशे दभेशयन वेदीमिव हुताशनः ॥ २१ ॥ 

अथेति । अथ विभीषणविज्ञापनानन्तरं श्रीरामो वारांनिधि ध्यायन्प्रसादनाथ 
चिन्तयन् । अम्बोधिहृदयेड्म्भोधितीरे शेत् इति तथोक्त: सन् । 'अधिकरणे शेते” 
इ्यच्प्रययः । 'शयवासवासिध्वकालात? इत्यछुकू । दर्भशयनं दर्भरूपशयन चेदिं परि- 
प्कृतभूमिम् । 'वेदिः परिष्कृता भूमि इत्यमरः । हुताशनोडमिरिव व्यानशे । अन्ना- 
पिशिवये इत्थेः । उपमालंकार: । तेन प्रार्थनवैधरमम्येडपि प्रकारान्तरेण कार्यनिवी- 
हकल॑ शुचित्॑ च दोल्यते । तथा च रामायणवचनम्---एवमुक्त: कुशास्तीण तीरे 
नदनदीपतेः । संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः: ॥” इति ॥ 

4 

तत्र च॑ कुशास्तरणमध्यमध्यासीने देवे रामसद्रे नियत्नरित इब निय- 
मवश्ञान्निशात्रयमपि निष्यानवति प्रसाद नाससाद यादसांपतिः ॥ 

तत्नेति । तत्राम्भोधितीरे च कुशास्तरणमध्यम् | दरभेशयनमध्यग्रदेश इल्यर्थः । 
“अधिशीड्स्थासां कर्म! इति क्मत्वम् । अध्यासीने5घिष्ठिते देवे स्वामिनि रामभद्ठे 
निय्रमवशान्निष्टापारतवद्यान्नियन्च्रिते नियमित इब | चस्तुतस्तु सकलनियन्हत्वात्तस्य 
न तथाल्रमित्ति भावः । निश्ान्नयमपि । तिरुषपु निशासपीसटयर्थ: | अल्मन्तसंयोगे द्वि- 

तीया । निध्यानवत्ति नितरां ध्यानतत्परे सत्यपि याद्सां जलजन्तूनां पतिजलनिधिः । 

“टज्लाकरो जलनिधियोद्ःपतिरपांपति:ः इत्यमरः । अत एवं असादमनुमहम् । आ- 
मभिमुख्यमिति यावत् | नाससाद न प्राप । तथा च रामायणवचनम--तस्य रामस्य 
सप्तस्म कुशास्तीर्ण महीतले । नियमादप्रमत्तस्प निशास्तिस्रो5तिचकरमुः ॥” इति ॥ 

ततश्व श्रीरामः कि कृतवानित्याह--- 

व्यापारयजन्नथ विछोचनकोणमब्धी 
कोपारुणं कुटिलितश्रुकुटीविटज्ढ । 

आदातुमैहत धनुः प्रथमो रघूणां 

पेतामहप्रथमसगसमापनाय ॥ २२ ॥ 
व्यापारयन्निति। भथ निशात्रयानन्तरं कोपारुणम् | मया प्रार्थनायां कृतायामपि 

१. “च! इति नास्ति क्षचित्. २. “निध्यानवति देंवे रामचन्द्रे! इति पाठ, ३. “नि- 

यतिवशात्? इति पाठ:, ४. 'निध्यानवति” इति नास्ति क्चित्- 
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मत्सामथ्यापरिज्ञानेन. तृण्णी सतब्धभावेनेवायसनादत्य. तिष्ठतीति समुत्पन्नकोपसंरचा- 

मिल्यथ: । विलोचनकोणं नेन्नाशलम् । अब्धौ व्यापारयन्प्रसार॒यन्कुटिलितों वर्कीक्ृतो 

अकुटिश्रभज्ञो विठ् इव यस्य स तथोक्तः। रघूणां अथमः श्रीरघुनायकः । पितानह 

स्थाय॑ पैतामहों यः प्रथमसर्ग: । अप्खष्टिरित्यर्थ: । “अप एवं ससर्जादो” इति ब्रह्मा-- 

ण्डपुराणवचनात् । तस्थ समापनाय संक्षेपाय । विध्वंसनायेत्यर्थ: | धनुरादातुमहतै- 

च्छत् । वसन्ततिलकादइत्तम् ॥ प 

आदाय च दुराप॑ चापसारोपयत विशिखमनरूशिखम् ॥ 

आदायेति दुराप॑ पेरेषां दुष्प्रंपं चापमादाय चानलशिखं विशिखमामेयाखमा- 
रोपयतानुसंधितवान् 0 

नाथो विमोक्तुम॒दयुद्भ न यावदेष 
पाथोनिधेरुपरि पावकरूपसखम् । 

संतापिनी नयनवारिमिषेण ताव- 
न््मन्दाकिनी किमुतत वारुणमालरूम्बे || २३ ॥ 

नाथ इति। एपषो5यं नाथो रघुनायकः पाथोनिधेजलनिये: । 'कवन्धमुदक पाथः? 
इत्यमर: । उपरि पावकरूपमस्रमामेया्त्र॑यावद्दा विसोक्तुं नोदयुह्ड नोयुक्त- 
वान् । तावत्तदानीमेव मन्दाकिनी वियद्वज्ञ संतापिनी स्वग्रियतमस्य महाविपत्तिः 

संग्राप्तेति संतापवती सती । नयनवारिमिषेण नेत्राम्दुब्याजेन | वारुणं वरुणदेवताक॑ 
सलिलाख्नमाललम्बे किमत स्वीकृतवती किम । अन्न पतिविपत्तिनिमित्तकस्य मन्दाकिनी- 

वाध्पस्य वाध्पत्वमपहुत्य वारुणात्रत्वेनोट्रोक्षा । तथाम्रैयाश्नप्रयोगसंतापयो: कार्यकार- 
णयोभिन्नदेशत्वाद्संगत्यलंकार: । 'कार्यकारणयोभिन्नदेशत्वे स्थाद्संगति:? इति लक्ष- 
णातू । अय॑ चोक्तोट्रेक्ञानुगत इति संकरः । वसन्ततिलकाश्तत्तम् ॥ 

रुषा विशिखमुच्छिलं जह॒ति राघवे छाघवा- 
दुजायत रुजायतश्वासितनक्रचक्राकुलम् । 

रसातलवकत्तिमि स्तिमितकुम्भिकुम्भीनस- 
प्रविष्टगिरिकन्द्रं तरछमन्तरं वारिघेः ॥ २७४ ॥ 

रुषेति । राघवे श्रीरामे र्षा रोषेणोच्छिखमुद्ग तज्वालं विशिख बाणम् । आभियाद्र- 

'मिल्यथः । “घृणिज्वाले अपि शिखे”, “प्रंषत्कत्राणविशिखा:” इति चामरः । छाघवा- 
झस्तलाघवाजइति तद्यजति सति । जहते: शतृप्रत्मययः । वारिघिरन्तरं मध्य (कर्द) । 

अन्तर परिधानीये बाह्ोः खीयोत्तरात्मनि । किंतु मध्येब्वकांशे वा? इति वैजयन्ती । 

१. एवं! इति पाठ:. २. “्ताम्यनू? इति पाठ 
चू० रा० ३० 
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रुजा उपतापः । 'ज्ली रुग्रुजा चोपतापे” इत्यममरः । 'पिद्धिदादिभ्यो5४”। अथवा रुजेति 
वेदनाभेदः । तयायतान्यत्तिदीघोणि श्वसितानि निम्वासा यस्थ तथोक्तेन नक्तचक्रेण कु- 
म्मिकापरपयोयजलग्राहव्यूहेनाकुलं संकुलप् । “नक्तस्तु - कुम्भीनस: इल्मरः । 
रसातले पाताले वलन्तो वलमानास्तिमयः शतयोजनविस्तृतकाया मीनविशेषा य- 
स्मिसत्तथोक्तम् । 'राजीवः शकुलसिमि:” इत्यमरः । अन्न वलतेरनुदात्तत्वेषपि च 
शिड्ये डित्करणेन तस्थानित्यलज्ञापनात्परस्मैपदष्रयोग: । अतएवं “बलतेरात्मनेपदसनि- 

व्यलज्ञापनात्? इति वामनः । स्तिमिता निश्वेष्ठाः कुम्मिनो जलकरिणो यस्मिसत्कु- 
म्मीनसेः सपेविशेषेः । 'कुम्भीनसो लोहिताहि:” इति वैजयन्ती । प्रविष्टानि गरिरि- 
कन्द्राणि मैनाकादिपवेतविलानि यस्समिस्तत्तथोतक्त च तत्तरलू विधूर्णितमजायत जा- 
तम् | प्थ्वीवृत्तम ॥ 

* 9 न्त ० कप 4 
तत्षणं च जलनिधि; क्षन्ता च युगान्तानछस्य सहनोडपि गरढूद- 

हनोप्मणां सोढापि वाडवगाढोवलेह्यस्थ तितिक्षुरपि भागेवत्तीक्षणप- 
रशोः परिशोषयन्तमन्तरड्रमज्भारमयं दरवरं निभिषमपि न विषेहें ॥ 

तत्क्षणमिति । तद्क्षणं तस्मिन्क्षणे । अद्यन्तसंयोगे द्वितीया । अयं॑ जलनिधिश्व 
धारिनिधिरपि । युगान्तानलस्थ ग्लयकालाम्ेः । 'कर्लकर्मणो: कृति? इति कर्मणि षष्ठी । 
एवमुत्तरत्रापि द्रष्व्यम् | क्षन्ता च सहनशीलोडपि । 'क्षम सहने? हचु । गरलदहनो- 

प्मणां नियतात्मकुक्षिनिवासस्य शेषाशीविपस्थ विषज्वलनपरितापानां वा सहनो 
मर्पंण: । वाडवस्य वडवानलस्य यद्वाढावलेह्य॑ भिरन्तरदढतराखांदनम् । गाढाव- 
लेपस्थ! इति पाठे दृढदाहगर्वः । 'अवलेपस्तु गे स्थाछिपने दूषणेडपि च इति विश्व: । 
तस्थ सोढापि । सहतेस्हच् । भार्गवतीक्ष्णपरशोर्जामदम्यनिशितकुठार सत्र । ब्राह्मणेभ्य: 
सर्वसंवेसहां दखा खनिवासप्राथनासमये प्रयुक्तस्येति भावः । तितिक्ठः क्षात्रिशीलोइपि। 

क्षमते: सन्नन्तादुप्रद्य; । अज्ञारमयममिस्वरूपमन्तः परिशोषयन्तमग्रसेयमप रिच्छे- 
द्मानभाव॑ शरवरमल्नोत्तम॑ निमिपं॑ निर्मेपमात्रमपि किमुत 4 चिरकालमिति भाव: । 
न विपेहे न चक्षमे । स्वतो दुःसहस्य तत्नापि कोपावेशेन श्रीरामग्रेरितस्यास्रस्थ कः 

न्तेति भावः ॥ 

शरणमथ शरबव्यथानिदान 
जलनिधिरेष जगाम रामसेव । 

परुपकुलिशपातमेव कि वा 
जल्धरमथेयते न जीवछोकः ॥ २५ ॥ 

शरणमिति । अथासदनानन्तरमेप जलनिधिः समुद्रः शरव्यथानिदान शरज- 
१, “च” इति नास्ति कचित्. ३. 'दाहनोध्मणाम” इति पाठ: ३. “अवलेपस्थ! 

इति पाठः, ४. 'शरमयम इति पाठ: 
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निताहयन्तसंतापकारणम् । 'निदानं लादिकारणम्” इल्ममरः । राम ' श्रीराममेव शरणं 

रक्षकम् । “शरणं ग्रहरक्षित्रो:? इत्यमरः । जयाम आप । गमेलिद । कुत एतदित्या- 

शड्बय तन्न दृष्चन्तमाह--परुषेति । जीवछोकः आणिसमूहः परुषो 5सह्यः कुलिशपातो 

यस्मात्तम् । जलधरमेव नाथयते न याचयते किम्। जलूमिति शोषः । याचत एवेत्यर्थ: । 

अतोष्स्यैतच्छरणागतित्व॑ युक्तमिति भावः । “अर्थ याच्जायाम” इति धाठुः । अथेमे- 

अ्ैयतेरथीयासे याच्जावरोधयो:” इति वचनात् । वैधम्येण दृष्टान्तारुंकारः । पुष्पि- 

ताग्राइत्तम ॥ | 

आगल्य चानुपदमुपदीकृतर्चित्ररत्लराशिजेलराशिविनीतवेषोपजातनु- 

तिभिनेतिमिरभ्यनन्द्यद्रघुनन्द्नम् ।। 

आगत्येति | आगद्य शरणं प्राप्य च जलराशिः । अनुपद्मनन्तरमुपदीक्ृत उपाय- 

नीकृतश्रित्ररत्लराशिरयेन स तथोक्त: सन् । 'उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तथोपधा” इत्यमर: । 
विनीतवेषोनुद्धताकार: । विनयग्रह्दीभाव इत्यथः । उपजातनुतिभिविरचितस्तोत्रिन- 
तिमिनमस्कारैश्व॒ रघुनन्दनमस्यनन्द्यद्तोषयत् | उपायनस्तुतिनमस्कारैः श्रीरामस्य 
कोपोपशमं चकार । “प्रणिपातग्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम! इति भाव: । 
अन्न नतिभिरिति वहुवचन तासां भक्तिश्रद्धातिशयपूर्वेकर्ल द्रोतयति । तथाविधाना- 

मेव श्रेयस्करत्वात् । तथा च श्रुतिः--भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम? इति ॥ 
तदनु संहितममोध॑ वेधीत्रमर्ल कुत्र च वनचरधामनि सरुसीमनि 

विनिपाल्यताम् , सहाते मया सलिछावष्टम्भः, संप्रत्येव नलो विद्धातु से- 
तुमित्यमिद्धानों मन्दमन्दमन्तरधात् ॥ 

| तद्न्विति । तदनु रघुनन्दनाभिनन्दनानन्तरं संहितं धनुषि योजितममोघम- 
व्यथ वैधान्नमल्ल॑ ब्रह्मात्नं चनचराणामाभीरप्रमुखानां पापात्मनां धामनि निवासस्थानि 
कुत्र च कर््मिखिन्मरुसीमनि मरुदेशे विनिषात्यतां विरुज्यताम्। मया सलिलावष्टम्भ: स 
लिलप्रतिवन्धः सह्यते सृष्यत । संगप्रतीदानीमेव नलः सेतु विदधातु विरचयतु इतीत्थ- 
मभिद्धानों भाषमाणः । सागर इति शेषः । मन्दमन्द मन्दप्रकारम् । 'प्रकारे गरेणवच- 
नस्य! इति द्विभोवः । कर्मधारयवद्भधावात्सुपो छ॒क् । अन्तरधादन्तहिंतो 5भूत् 0 

ततः कि तन्नाह--- 

धर | (कप 

आदिष्टा रघुनन्द्नेन हरयोउ्प्यष्टासु दिश्लु क्षणा- 
० ४... (कप कप जलीक्याश्वितेसूठमध्यशिखरान्धात्रीधरानाहरन् । 

', 'नूतनरल' इति पाठः, २. “वारिरोशि:” इति पाठ. ३. 'वेषोविशेषोपजातनत्ति- 
भिल्तिमि:! इति -पाठः, ४. “अज्न वेधान्रमः इति पाठः, ५. 'कुत्नचन वनसीसनि 
विनिपात्य साध्यो सया सलिलविश्म्भः इति पाठ:, ६ 'पुंगवेन? इति पाठः. 
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ये; क्षिप्िः सलिले नलेन जलधियौतोडपि जम्बालतां 
निगेच्छनज्नाचिराय निश्चेरपय:पूरेः पुपूरे पुनः ॥ २६ ॥ 

आदिएा इति । हरयो वानरा रघुनन्दनेनादिष्टाः सेतुनिवन्धनार्थ पर्वतानाहर- 
न्त्वत्याज्ञप्ता: सन्तः । अध्स्वपि दिक्षु । स्थितानिति शेषः । त्रयो लोकाज्रैलोक्यम् । 
पातालमर्लेस्वर्लॉका इत्थे: । चातुर्वे्ण्या दिलात्स्वार्थ ष्यडः । ततन्नाश्वितानि संगतानि 
मूलमध्यशिखराणि येषां तानिद्यतिशयोक्तिः: । धरन्तीति घरा; । पचायचु | धा- 

त्रीधरान्पर्वतान्क्षणादाहरन्नानीतवन्तः । ततो नलेन सलिले क्षिप्तेयेर्धात्रीधरैजेलधि- 
जैलनिधिजम्वालतां पह्कताम्। “निषद्दरस्तु जम्बालः पह्कोडल्नी शादकर्दमौ” इत्यमरः । 
यातो5पि । निर्शरपयःप्रैंगिरिप्रवाहैः । 'प्रवाहों निर्शरों झरः इत्यमरः। अचि- 
राय शीघ्रमेव निर्गच्छन् । उपचर्य पप्रवन्नित्यथः । पुनर्भूयोडपि घुपूरे पूरितः । 
पूरः कर्मणि लिए. । अन्नाम्बुधेः पड्निललनिश्नरपयःपूरितल्ासंवन्धेडपि तत्से- 
वन्धामिधानादसंवन्धे संबन्धरूपातिशयोक्ति: । पूर्वोक्तया संस्ज्यते । शार्दूलविक्री- 
डितं बत्तम् ॥ 

3 अथ जलूघो निपेतुरतिदूरनिपातद्रू- 
ज्ल्चरजीवजीवनद्गन्धमहोषधयः । 

स्फुटितधराविराजद्हिपुं गवफूत्करण- 

छुमितगुहागृहोत्थितमहाहरयों गिरयः ॥ २७ ॥ 
अधेति । अथानन्तरं जलूधी जलनिधी । अतिदूरनिपातिनालन्तविप्रकृृष्टपातेन 

सुदूरावगाहनेन वा दलतां विशीयमाणानां जलचराणां नक्तादिजलजन्तूनां जीवार्नां 
प्राणिनां जीवनदः पुनरुजीवको गन्ध आमोदो यासां तास्तथोक्ता महीषधय: संजी विन्या- 
दिलताविशेषा येषां ते तथोक्ता इति बहुत्रीहिः । स्फुटिता निपातेन यो वेगस्तेन दलिता 

या धरा समुद्राधारभूमिस्तस्यां विराजतां प्रकाशमानानामहिपुंगवानां पातालवासिनां 
महोरगाणां च फूत्करण॑मखनिश्वासमारुतैः क्षुभिताः क्षोम प्रापिता: । अत एवं गुहा- 
मृहेभ्य: कन्दरमन्दिरान्तरालेभ्य उत्विता निर्गता महाहरयों महासिंहा येषां ते 

५ हक , पर था तथोक्ता गिरयः पर्वता निपेतु: पतन्ति सम । अन्न पूर्वोत्तरवाक्यस्थयोरसंबन्धे से 
वन्धरुपातिशयोक्त्यो: संछृष्टि: ॥ 

अलक्षितमहीघरश्रहणमस्फुदक्षेपर्ण 

विचित्रधदन ततो विरचितो नलेनामुना । 
अवोधि हरियूथपैरधिपयोधि सेतुमहा- 

टली. । 3 ० 

न्मुवी भुज इवॉभर्य निजतनूभुवों छम्भयन् ॥ २८ ॥ 

१. दत्तजीवनवगन्ध' इति पाठ:, २. 'गहासिक? इति पाठ:, ३. 'अभमवत्” इति पाठ:. 
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अलक्षितेति । ततः । गिरिनिपातानन्तरमित्यर्थ: । अजक्षितगद्ट मदाधरप्रहर्ण 

पर्वतखीकरणं यस्मिन्कर्मणि -तयथा भवति तथा । अस्फुठक्षेपणमप्रकाशनिक्षेपर्ण 

यथा तथेल्यतिशयोक्तिः । तथा विचित्रा आश्वरयंकरी घदना चलिन्क्रमणि तबथा 

भवति तथा । अमुना नलेनाधिपयोधि पयोधौं इति विभक्तयर्थेडव्ययीभावः ।. विर- 

चितो निर्मितों महानत्यायतः सेतुईरियूथपैः कपिश्रेष्ठीनिजतनूभुवः खपुत्रिकाया:' 

सींताया अभय भयाभावम् । अर्थाभावेड्व्ययीमावः । लम्भयन्प्रापयन् । . भुवो भू: 

देव्या भुज इवेत्युट्मेक्षा । अवोधि बुद्धम् । बुध्यतेः कतरि छड् । “दीपजन-? इत्यादिना 
च्लेश्रणादेश: । प्रथ्वीवत्तम ॥ 

अनन्तरमन्तर्सेखा इच वलढीमखा$ प्रबोधेनेव सेतपथेन संसारमिव 

दुस्तर तरांगिणिपतिमतील सद्य एव प्रकाश गिरीशं सुबंछठमवरल्ोकयन्ता 

मुहुर॑विदन्परमानन्दम् ॥ 
अनन्तरमिति । अनन्तरं सेतुनिर्माणानन्तरमन्त्मुंखा आत्मनिष्ठा योगिन इंव 

वलीमुखा वानराः अबोधेन तत्त्वज्ञानेनेव सेतुपथेन । “ऋकपू-! इत्यादिना समासान्तो- 
'खच्प्रत्ययः । संसारं पुत्रमित्रकलन्नादिबन्धुरूपां संसतिमिव दुस्तरं तरितुसश- 
क्यम् । 'ईषहुः-? इत्यादिना खल्प्रत्ययः । तरंगिणिपतििं समुद्रमतीतद्य तीली सद्मस्तदा- 
नीमेव प्रकाश चक्षुगोंचरं भाखरं च- “तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति' इति श्रुतिः । 

सुवेल सुवेलाख्यं पवेत॑ शोमनमर्यादं च । विलाब्धितीराब्धिवृद्धयो: कालमयीौदयो- 
रपि” इति नानाथेरलमालायाम् । गिरीश पर्वृतश्रेष्ठ परमेश्वरं च । अवलोकयन्तः प- 
श्यन्तः साक्षात्कुवेन्तश्व । मुहुः पुनः पुनः परमनिवाच्यमानन्द संतोष॑ ब्ह्मानन्द चावि- 
दुन्नलभन्त । अनेकेवेयमस्ुपमा छ्लेषसंकीणों ॥ 

वलूयिततटदेशेर्वा हिनीनां निवेशे- 
रविरलवनरेखामध्यमध्यास्तराम: । 

कपिकलकलशीयेत्कन्द्रामन्द्रान्त- 

अलितकुपितसिंहत्रस्तवेल सुवेलम ॥ २९ ॥ - 

वचलायेतोति । रामो वलयिततटदेशैरावेधितसानुग्रदेशैरवाहिनीनां कपिसेनानामू। . 
 सेनानद्रोश्व वाहिनी” इति वैजयन्ती । निवेशेः शिविकैरविरलानि सान्द्राणि वन- 
रेखामध्यानि वनश्रेण्यन्तरालानि यस्थ तं तथोक्तम् । 'पह्लिश्रेणी रेखास्तु राजयः 
इत्ममर: । कपिकलकलेवोनरकोलाहलै: शीर्यतां विदीयमाणानां कन्द्रामन्द्राणां 
शहायहाणासन्तमंध्यप्रदेश: । अन्तमंध्ये तथा आन्ते स्व्रीकारार्थइपि दृश्यते! इति . 
विश्व: | ततश्चछिता कोलाहलासहिष्णुतया निर्गता: | तथा कुपिताश्व ये सिंहास्तेभ्य- -----__7------. ५ पा निर्गता:। तथा कुपिताश्व ये सिंहासेश्य- 

१. 'अविन्द्त महान्तमानन्दम? इति पाठ:, 



३५४ चस्पूरामायणम् । 

ख्रस्ता भीता वेला लक्षणया तटवर्तिजन्तवों यस्य ते सुवेलमध्यास्ताधिष्ठितवान । 

“अधिशीड्स्थासां कर्म' इति कर्म्रम्ू । मालिनीबज्त्तम् ॥ 

तदन दृशमुखो5पि शझुकसुखादतिलस्ठचितजलूधिमधिगतसुवेलाराम राम 

निशम्य सम्यगवगसनाय रघनायकबलमनप्रेयातयोविदितविभीषणप्रेर- 

णाकुपितकपिछोकनियन्त्रणनितान्तखिन्नयोरविपन्नाधा रदाश रथिविसो चि- 

तप्राणयोः झकसारणयोव॑चसा प्रीसादमुद्प्रमासाद्य प्रय्ेकशस्तदावेद्य- 
मानान्प्रेवधमानान्समरसंनाहमतीन्इवगसेनाधिपतीनतिधी रतया -साव- 

धीरणमवेक्षमाणः प्रतिपक्षबलप्रशंसिनाबुँभावष्युपेक्षमाणः शादूलप्रभृ- 
तिमिः परणिधिमिरप्यवगताशेषजूत्तान्ततान्तः सुचिरमनुचिन्तयन्नन्ति- 

कासीनमतिविनयप्रह॑ विद्युज्निहमुपहरे किसप्यभिधाय सौधादवतत्तार ॥ 
तद्न्विति | तदन्ञ सुवेलाधिष्टानानन्तर॑ दशमुखो रावणो5पि झुकमुखाच्छुका- 

ख्यदूतप्रणिधिवचनादतिलब्वितजर्लांध सेतुसाग्गणातिक्रान्तवारिधिमधिगतसुवेलारास- 

धेष्ठितसवेलाचलोदानं राम॑ निशम्य श्रुत्वा । सम्यगवगमनाय सम्यवपरिज्ञानार्थम् । 
रघुनायकस्य चलमनु सैन्यमुद्दिश्य प्रयातयोगेतयो: । तथा विदितं ततद्गृत्तान्तज्ञानम- 

स्थास्तीति विद्ति: । अशे आद्वच्च्रत्ययः । स चासी विभीषणश्वच॒ तस्थ प्रेरणेन रावण- 

अपितावेतो गूढपुरुषी शह्लीध्यमिति चोदनया कुपितस्प क्रुद्धस्य कपिलोकस्थ वानरनि- 
वहस्य नियन््रणेन । तत्कृतनिवन्धनेनेत्य रथ: । नितान्तखिन्नयो रत्यन्तखेदमापन्नयो: । ततो 
विपन्नाधारेणातैरक्षेकेण दाशरथिना विमोचितग्राणयोस्ताजितजीवनयोः शुकसारणयो 
गूढपुरुषयोवेचसा वचनाद्वानरवर्ूं स सम्यग्दष्टा निवन्धमुक्तो पुनरावामागतावित्येवं- 
भूतवाक्यात् । उदसमुन्नतं प्रासादं हम्यमासाग्राधिरुद्मय प्रश्मेकशो भागतस्ताभ्यां 
शुकसारणास्यामवेद्यमानाउज्ञाप्यमानान्प्रवर्धमानान्ध॒द्ध प्राप्रुवानान््समरसंनाहमतीन््यु 
द्धसनद्धा बुद्धिर्यपां तान्प्रवगसेनाधिपतीन्सुग्रीवाह्दादिसेनानायकानतिधीरतयात्यन्त- 

गम्भीरतया हेतुना सावधीरणं सावशज्ञमवेक्षमाणोइवलोकयमान: । तथा शतिपक्षस्थ 
वलप्रशंसिनी शज्ुसैन्यस्तावकी । उभावषि शझुकसारणौ च । उपेक्षमाण: । “रिपूर्णां 
अतिकूलानां युद्धार्थमभिधावताम् । उभाभ्यां सदर्श नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम् ॥? इत्या- 
दिना ग्माण इल्यथेः । तथा शार्दूल्प्रश्ततिमिः अणिधिमिगूढपुरुषैरवगताशेषश्नत्तान्तो 
ज्ञाताखिलसैन्यप्रद्त्ति: । “वार्ता ग्रवृत्तिईत्तान्त:ः इत्ममरः | अतएव तान्तः खिन्नः । सु- 
चिरमनल्पकालमजुचिन्तयन्नेतद्विजये क उपायो भवेदिति विचारयन्नन्तिकासीन 

१. 'अपि' इति नास्ति क्रचित्, २. 'प्रहितयो:” इति पाठः, ३० विषविभीषणावेदि- 
तकुपित? इति पाठः, ४. पसादाग्रम” इति पाठः, ५. 'अवधेसान' इति पाठः. ६. छल 
वंगम! इति पाठ:, ७, तावुभी? इति पाठ$, ८. 'प्रणयिभि:! इति पाठः, ९- वत्तान्तः 
सान्तस्ताप:? इति पाठ:. 
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निकथ्वर्तिनमतिविनयप्रह्ममत्यन्तविनयेन नमन विद्युजिक्क॑ नाम कंचिन्महामाच विस 

राक्षस प्रति उपहरे रहसि। अव्ययमेतत् । किमपि किंचिद्चनमभिधाय | सायाकाल्वए 

रामशिर: सधनुः प्रदह्य सीता प्रतोभयेलेवंभूत॑ वाक्यमुक्लेल्र्थ: | सीधादवततारा- 

वरूढवान, ॥ 

'तक्षणं क्षणदाचरो निदेशान्निशाचरपतेदोशरथिशिरः सशरं धनुरापि 

निर्माय मायानुभावादाहवानीतसित्यभिधाय निधाय च पुरो निदाघाति- 

शयसंतापिनी वासन्तीमिव वैद्युतानलम्रिर्कालूविरहविहलीकृतामाकु- 

छीचकार मैथिलीम् ॥ 

.. तत्क्षणमिति | तत्क्षणं तस्मिन्क्षणे क्षणदाचरों विद्युनिहो निशाचरपतेनिंदेशारञप- 
णाज्ञावशाद्वेतोमीयानुभावात्रिजमोहनशक्तिसामथ्योद्याशरथे: श्रीरामस्य शिरः राशर 
सवाणं धनुरपि घनुश्च निर्माय प्रकल्प्याहवादुद्धादानीतमितीत्थयममिधायोकक्त्वा पुरः सीं- 
ताया अग्रे निधाय निश्षिप्य च निदाघातिशयेन घमोतिशयेन ग्रीष्मकालप्रयुक्तोप्गाधि- 
क्येन संतापिनीं परितप्यमानाम् । 'निदाघो ओऔष्मकाले स्थादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि' इति 
विश्व: । वासन्तीं माधवीलताम् । वासन्ती माधवीलता' इत्यमरः । वैद्युतानड धय 
इत्युपमा । चिरकालविरहेण बहुकालवियोगेन विहुलीकृतां मैथिलीमाकुलीचकाराऊकुली- 

कृतवानू । तदेतन्खब्रणोपरि मुसलाघातप्रायं चण्डसानुसंतप्ताय दवानलवेष्टमानरूपं 
चाभूदिति भावः ॥ 

ततः प्रबुद्धा च सा मुग्धा पनस्तथ्यमिति विचाये तदनाय पर्येदेवयत 

पतिदेवता ॥ 

तत इंते। ततस्तदनन्तरं पतिदेवता पतित्रता सा मैथिली मुग्धा मूच्छिता पुन 
अबुद्धा बोध श्राप्ता सती । अनाये मायिक तत्सघनुः शिरखशथ्यं यथार्थमिति बिचा4 
पर्यदेवयत व्यलापीत् । “विलापः परिदेवनम्' इत्यमरः ॥ 

तत्मकारमेवाह---- - 

रक्षो3वरोधवसति रजनी चरीणां 
रक्षोपराधमांपें रावणभत्सेन् च। 

सर्वे सहे यदपरुस्भधिया स एवं 
सर्वेसहे भवति जीवति हन्त सीता ॥ ३० ॥ 

रक्ष इति । रक्षसों रावणस्थावरोधवसतिमन्तःपुरावस्थानम् । अत्यन्तदुरवस्थापा- 2 अप बिक: 5 कक 5 कट 00 6 क 5 77 पक 00 कक के केक, 
१. 'क्षणदाचरोइपि” इति पाठ, २. “चिरकालविहलाम? इति पाठः, ३५ सा? इति 

नास्ति क्कचित्. 
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दिनीत्यथ: । “बुद्घान्तश्रावरोधश्र! इत्यमरः । रजनीचर्यश्व रजनीचराशथ तेषाम् । अ- 
तिभयकराणामिति -साव: । “पुमान्श्नियाः इत्येकशेषः । रक्षया गुप्या य उपरोधो 
निर्वन्धसतमपि रावणस्थ त्रिलोककण्टकस्य भर्त्सनं तर्जन॑ चेति सर्वे यस्य श्रीरामस्योपल- 

म्मधिया ग्राप्याशया सहे मसृष्यामि । 'सह मर्पणे! लटस्तइ । स श्रीराम एवमित्यमूत:। 

छिन्नशीर्षो जात इत्यर्थ:। अथापि । सर्वे सहत इति सर्वेसहा । हे सर्वेसहे वसुमति । 
“सर्वेसद्दा वसुमती! इत्यमरः । भातीति भवती । हे भवति पूज्ये । 'भातेडैवतुः” इत्यौणा- 

दिको डव॒तुप्रद्ययः । 'उगितश्र” इति डीपू । सीता । स्वयमिद्यर्थ: । जीवति श्राणा- 

न्धारयति । इन्त । एतदर्शनसमकालमेव आणनिष्कमणेन भाव्ये तथा न भूतमिलत्य- 
न्तविरोध इल्मर्थः । सर्वसहाया: सर्वसाक्षित्वान्निजमाह्त्वाच तां संबोध्येत्थ॑ बिलापो 

युक्त एवेति भाव: । अन्न पूर्वोत्तरवाक्यस्थयोरनुप्रासयसकविशेषयो: संस्टष्टिः ॥ 

जप $॒ पर प सः हे ईंट्येवमत्याहितमत्या समेतामेतां सद्य आसाद् 'सखि वेदेहि, देहि में 
८ ८७५० [>। बच; मैंस बचो विधेहि। कथमियें दशा | दशाननक्ृता माया हि सेयम् । 

३ ७ 0 

मा याहि सनसि वेधयम् | अैखिलजगतीधुयभुजबलाभिरासे रंमे किमि- 
दमनायमविचारयम इति भाषमाणा नवीनासारनिष्यन्दिनी कादम्विनीव 

धमंहिगिनी केकिनी सरमा चिरसाश्रासयासास ॥ 

इत्तीति । इस्ेवमुक्तप्रकारेणातद्याहितमतद्या विभीतबुद्धा | यद्वा अद्याहिते जीवि- 
तानपेक्षितव्यापारे या मतिस्तया समेताम् । ताव्ग्वुद्धिमतीमितद्यथ: | 'अद्याहितं महा- 

भीतिः कमेजीवानपेक्षितम” इत्यममरः । एतां सीता सद्यो5विलम्वेनैव । अन्यथा महाननथः 
स्थादिति भाव: । आसाय संनिधाय। हे सख्ि प्रिये । 'सख्यशिश्विति भाषायाम्” इति 
झीपू । हे वेदेहि मैथिलि, मे मह्मयं वचो देहि ।मां प्रति वदस्वेत्यथैः । तथा मम में 
वचः । मया वक्ष्यमाणं वाक्यमित्यर्थः । विधेहि कुछ । मदीयवचन श्रुत्वा समाहित- 
मनस्का भवेत्यर्थ: । कि तद्बव इल्मत आह--इय॑ वर्तमाना दशा व्यामोहावस्था कर्थ॑ 
कुतः । न कथमपील्यर्थ:। किंतु सेयं शिरोधनुरायाहरणक्रिया दशाननेन महामायाविना- 

रावणेन इता ग्रयुक्ता । माया हि । चित्र खल्वेतत्सव॑ विद्युध्यखेत्यथ: । हिरचधारणे । 
अतः मनसि वैधुय वेकृव्यं मा याहि मा प्राप्रुहि । कुत: । अखिलजगतीघुर्य सकल- 
लोकघुरंधरम् । 'धुरो यडकी” इति यत्प्रय्यः । यद्भुजबर् वाहुपराक्रमस्तेनाभिरामे 
कमनीये रामे5नार्य तुच्छमिद्मेतच्छिरर्छेदादिक्षत्य॑ विचार्य ।कें विचारितुं योग्यं किम । न जम मम 2 पक 

१. 'इति” इति नास्ति कचित्. २. 'समेतामेतामेतामासाथ” इति पाठ:. ३. 'वै देहि 
वच:? इति पाठः, ४. 'मम वचो विधेहि” इति नास्ति कचित्. ५. 'तव दीना दशा” इति 
पाठ:. ६. सिर” इति नास्ति क्चित्, ७. “निखिल? इति पाठः, ८. 'रामेडपि? इति 
पाठ:, ९५, अभिद्वाना! इति पा5:. 
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न विचार्यमेवेल्यर्थ:। अव्यन्तविरुद्धत्वादिति भावः । इल्ने- ४फतराए मापगाए सप्य 
विभीषणपत्नी नवीनासारनिष्यन्दिनी ग्रह्मग्रजलधाराबादित पाए बचा गांड । 

“कादम्बिनी मेंघमाला इत्मर: | घमद्वेगिनीं ग्ीष्मोष्मा:« .४प । किस 5. 

क्लेशे सये मन्द्रगामिनि? इति शब्दाणेव: । केकिनीमिव म « हिंद # परमार सन निदान 
पल्लालितवती-। उजीवितवतीलयथेः ॥ ह 

निगदि [० रह आप + अ 

अथ निगदितिनीति मुश्च मुश्चेत्ि सीता- 

मविरत्रणकण्डूमीषणो रावणोडचम । 
मनसि न बहु मेने सन्त्रिणं माल्यवन्य॑ 

दि्वि परममरीणां मण्डर्रु माल्यवन्तग ॥ ३१ ॥ 

 अथेति । अथ मागयात्रयोगानन्तरमविरतरणकण्ड्रा ब. दपरनरावििपद्यय 
भीषणः । नन््यादित्वाह्युद्् । अर्य रावण: सीतां श्रीरासपक्षा पुन महम | हु पे 
मुझ्मामीए्षण्ये त्यज | आभीक्ष्ण्ये द्विभौव: । अन्यथा महा*रयो पापा ५ नाप: । 
इं्ेवे निगद्तिनीतिमुक्तनीतिवचन माल्यवन्तं माल्यवर: बाग भाणत्र्भ गंगा पु 
गुरु यथा तथा न-मेने न बुध्यते सम । किंतु दिवि खर्गे | 7: २दरगकवेती रत 
विश्वः । मालेव माल्यम्। “चातुर्वे्यादिल्वात्स्वार्थ ष्यज्” इति क् ररपागी | 7: एन ,य  ॥१- 
स्रगलंकृतमित्यथ: । अमरीणां मण्डल परं॑ सुरसुन्द्रीनिकब्देद । नि? 5 २० 
मर: । बहु मेने। सीतामपरित्यज्य श्रीरामेण रणे निहतः सर रदव भनन्हुईछा दम: । 
अनुप्रासयमकयो: संख्ष्टि: । मालिनीदृत्तम् ॥ 

अथ रामो5पि कामोचितवेषविभीषणामात्यविदितर क्षो मगर र क्षो दन्सो 

हृद्न्तापजातसमरसरम्भधीरम्बुधिमेखछा्ंका रगणंरूकाया।. प्राकार- 

स्थाय प्रहस्ताय पर्येस्ताहितप्राणानिलं नील दृक्षिणद्वारर जिणो मे दो द रण द- 
शैयो 4 ० / + * 

पाश्चेयोविश्वत्रयविजयधोरेय॑ तारेय॑ प्रत्मग्ह्ाारपालनाधिकफ्रत॑ पाकश्यासन- 

जिते पराक्रममिव तनमन्तं हनमन्तमन्तव्यहविष्ितगक्षाय पिरूषपा: 

रक्ष;छवगकऋक्षाधिपतीन्पतिनिधीन्विधाय विधाय न स्य भनग्न मैन सर्ग 

समीकांभिमुखेन दशमुखेन गुप्तमुत्तरं गोपुरमुत्तरद्ली बछैरुपरुरोथ ॥ 
अथेति । अथानन्तरं रामो5पि कामोचितवेषा इच्छारः -परेप्धादिय:। सिदिवा 
कक इत्यर्थ:। तथाभूतेभ्यो विभीषणामात्येम्योडनला प्लस मि४-) 
2 पक रावणराजधान्या लझ्शया रक्षोदन्तो रक्षण्पांता चर्म प्योंपा |, 

थे श्रीरास अ्रति विभीषणवचनम्--“अनलूश्व हरिश्ैव संपातिः प्रमदस्तथा । 
3. 'छैवेंगम! इति पाठ:, २. 'विनिधाय” इति पाठ:, 

(4 
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गला लड़ां ममामात्याः पुरी पुनरिहागताः ॥ भूला शकुनयः सर्वे प्रविष्ठाश्व रिपोवेलम् ॥? 
इत्यादि । अत एव हृदन्ते हृत्मदेश उपजाता समरे संरम्भधीः कोपबुद्धिरय॑स्य स तथोक्तः । 
सेरम्भः संश्रम कोपे! इत्यमरः । अम्बुधिमेखलालंकारमणेः । भूतधातन्रीभूषणायमानाथा 
इत्यर्थः । 'भूतधात््यव्धिमेखला! इत्यमरः । लड़ाया: प्ार्वारे तिष्ठतीति तथोक्ताय । सुपि 
स्थः” इति कप्रत्यय: | प्रहस्ताय प्रहस्ताख्याय राक्षससेनापतये पर्यस्ताहितग्राणानिल नि- 

रस्तशत्रुआणवायुम् । शन्रुकुलान्तकमिल्यथः । नीले नाम वानरसेनापातिं प्रतिनिधिम् । नि- 
घायेति सर्वत्र संबध्यते। तथा इक्षिणद्वारं रक्षत इति तद्रक्षिणोमैहोद्रमहापाश्वैयो विश्वन्न- 
यविजयधीौरेय॑ त्रैलोक्यविजयधुरंधर॑ तारेये तारातनयमन्नदम्। 'त्रीभ्यो ढक! इति ढक । 
उभयन्नापि ढक्येयादेशः । प्रत्यग्द्वारपालनं अतीचीद्वारसंरक्षणमधिकरोतीति तदधि- 
कृते । करोतेः क्रिप् । पाकशासनजित इन्द्रजिते । कृधातोः कमणि क्तप्रत्ययः (?) । 
पाकशासनजिति विपये तनूमन्तं मूर्तिमन््तं पराकममिव । स्थितमित्युट्रेक्षा । हनूम- 
न्तम्। तथा अन्तवब्यूह्दे मध्यगुल्मे विहितरक्षाय कृतसंरक्षणाय विरूपाक्षाय राक्षससेना- 
घधिपतये च रक्षःप्रुवगऋक्षाधिपतीन्विभीषणसुप्रीवजाम्बववतः । प्लवगऋल्षेत्यतच ऋ- 

त्यकः” इति सांहितः अकृतिभावः । अतिनिधीन्ग्रतिभटान्विधाय कृत्ा । नियुज्येत्य्थ:। 
तथा धनुश्व सज्यमारोपितगुर्ण विधाय कृला । अनुजेन सम॑ लक्ष्मणेन सह । वलैवीन- 
रसैन्येरुत्तरहः समुद्भधटः सन् । समीकामिसुखेन समरोन्मुखेन दशमुखेन ग्र॒प्त॑ रक्षित- 
मुत्तरमुत्तरदिगवस्थितं गोपुरं पुरद्वारमुपरुरोधारौत्सीहुणद्धि सम ॥ 

अद्याकुछां हरिबलेरबलोक्य छ्टां 
दत्तागैलेषु दशकंधरकिकरेषु । 

आरक्षकेस्व्वरितमन्तक राजधान्या- 
मुद्दाटितामिरुदभावि कवाटिकामिः ॥ ३२ ॥ 

अत्याकुलामिति | दरिवलैवीनरसैन्येरत्याकुलामत्यन्तसंकुलां लड्ञामवलोक्य दश- 
कंधराकेंकरेपु रावण*ंत्येपु दत्तागेलेपु संघटितकवाटेघु । वानराणामन्तःप्रवेशनिरो- 

- धाथ कवाटाच्छादितद्वारेपु सत्स्वितद्यथ: । 'कवाटमररं तुल्यम! इत्यमरः | अन्तकराज- 

घान्यां यमपुर्यी कवाटिकामि:ः कवाटेः कर्तृमिः । गौरादिल्वान्डीपू ।. अत एवोक्तममर- 
कोशे--ल्री स्थात्काचिन्म्॒णाल्यादिविंपक्षापचयों यदि? इति । वाहुल्यप्रतीति: । ततः 
खार्थ कः । 'केडण:? इति दख़ः। आसमन्ताद्रक्षन्ती द्यारक्षकैद्वी रपालकैः ।' नन्दिण॒हि-! 
इल्यादिना पचायच् । आरक्षिकै:ः इति पाठ आरक्षाग्रयोजनमेषामार क्षिकैः । 'प्रयोज- 

नम इति ठक। लरितिं शीघ्रम् । 'जवो5थ शीघ्र ल्रितम्' इत्यमरः । उद्घाटितासिर्विघ- 
टितामिरुदभाव्युद्धृतम् । भुवी भावे छुड । 'चिण्मावकर्मणो:? इति चिणु । समनन्तरमेव 

महारणे निपत्य पुनरागन्तृणणां राक्षसानाम् अन्रैकमेव द्वारं चेन्महासंकर्ट भविष्यतीति 
धिया यमद्वारपालका:ः सर्वाण्यपि द्वाराणि झीखघ्रमुद्धाटितकवाटानि चक्रुरित्यथः । राक्ष- 
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सानां पापिष्ठानां यमपुरप्रवेशनैयल्यादिति भावः । सत्युस्तेषामतिसंनिदितो $भूदिति 

फलितार्थ: । छोके तावदज्ञः स्वरक्षणार्थ केवल द्था व्याश्रियते । भवितव्यस्वविपत्त्या- 

दिक ल्ावश्यकतया खयमेव भवति न चैतजानन्त्यहों मूढाः पशव इव शोच्या इति 

तात्पयार्थः | संयमनीकवाटोद्धाटनासंवन्धे5पि तत्संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । वसनन््तति- 

लकाबृत्तम् ॥ 

बैद्षण लक्ष्मणाग्रजः सुआवेण सह सुवेछाचलकूटमधिरूदल्निक्ूटाव- 
८5 6 ५ ] कप ५ 4. 

नीधरचूडामर्णि सिंहलद्वीपकमलकाणिकां निमोणकोशलं विश्वकरमणो 

निवेशद्रीं निशाचरहरीणामनवरतबन्दीकृतामरपुरंभीबाष्पनदीमातृकी- 

पवनसीमसान्तरां निरन्तरसेवासमागतदिकिपालकुलमातज्ञमदास्वुपट्टिल- 

वाह्याह्णोत्सज्ञां लक्भामवछोकमानस्तत्र चेकत्र समुन्नत॑ सोधमधिवसन्तं 

संतमसमिव सदेहबन्धमन्तिकचरोद्स्तविमरुमुक्तातपत्रनिभात्सतारकेण 

विभावरीपतिनेव सेव्यमान वेमानिकवधूविधूयमानधिवलचामरहंह॒शोमि- 

तमभितश्चवलितमन्दाकिनीपरीवाहमिवाज्षनाचछमखिलजगद्वटिजयवर्णा व- 

लीमतिनिणोयकैरनेकविधसमीकामिधातमप्न भम्नैरावणविषाणकुलिशा गै- 
रुत्कीणविशालवक्ष+स्थछफछकमानीछूतया छसच्छायमाच्छादितामिनव- - 

. लोहित॑वत्पाटलूपर्ट संध्यारागबन्धुरं कंधरमिव ददश दृशकंधरम् ॥ 

तत्क्षणमिति । तत्क्षणं तस्मिन््क्षणे लक्ष्मणाप्रज: श्रीराम: सुप्रीवेण सह । उपल- 
क्षणमेतत् । सर्वेरपि वानरे: सहेत्यर्थ: । खुवे्ााचलकूटट सुवेलाख्यगिरिशिखरमधिरू- 

ढो5घिष्ठितः सन् । निकट इत्यवनीघधर: पर्वृतो राजा च गम्यतते | तस्थ चूडामर्णि 
शिरोरलम् । त्रिकूटाचलशिरोभूषणायमानमित्यर्थ: । रूपकालंकारः । सिंहरद्वीप 
इत्यध्यदरद्वीपेषु प्रसिद्धों यो द्वीपोडन्तरीपमू । द्वीपोडल्लियामन्तरीपम? इल्यमरः । 
द्विगेता आपो$स्मिन्निति द्वीप इति विग्रहः । सुप्छपेति समासः । “ऋफपू:-? इत्यादिना 

समासान्तो5कार: । “ह्न्तरुपसर्गेभ्योइप ईत” इतीकारादेश: । स एवं कमल तस्य 
कणिकां वीजकोशिकाम् ॥ परमशोभावहतया तन्मध्यवर्तिनीमित्यर्थ: । अन्नैकदेशवत्यै- 

किथ्परम्परितह्पकम् । विश्वकर्मगो गीवौणशित्पिनः । “विश्वकमो दिनकर तेथा गीर्वा- 
णशिल्पिनि” इति वैजयन्ती । निर्माणकीशलं रचनाचाठुर्यम्। विश्वकर्मणा यावत्स्वकौशर्ल 

१. 'तत्क्षणं च* इति पाठ;, २. 'कौशलीम? इति पाठ, ३. 'अनारत” इति पाठ: 
४. 'उपवनसीमान्तां सीमान्तरात्? इति पाठ;, ५. “दिक्पालसागतंग” इति पाठः- 

६० "च* इति नास्ति क्रचित्. ७, 'मिषात्” इति पाठः, ८. “धवृल? इति नास्ति क्चित: 
५, 'उद्गीणै” इति पाठ:, १०, 'लोहितपटसापाटलसंध्या? इति पाठ:. " 



३६८० चस्पूरामायणम् । 

निर्मितामित्यर्थः । अन्न कौशल्तत्कार्ययोर्भदेध्प्यभेदोक्तरतिशयोक्ति: । एंतेनास्थासा- 
धारणशिल्पसीष्ठवर्सपन्नल॑ सूच्यते । निशाचरा राक्षसास्त एवं दरयः सिंहास्तेषां नि- 
नेशदरीं नियतनिवासग्रह्ममिति रूपकम् | अनवरतं निरन्तरं वन्दीकृता उपग्रह्दीक्ृता 
या अमरपुरंध्यः सरसन्दयेस्तासां वाघ्पैनेत्राम्बुभिः । बाष्पो नेन्नाम्बुधूमयो:? 
इत्यभिधानात् । नद्येव माता येषां तानि नदीमाठ्काणि। नयम्बुजीवदेशभूतानीत्यर्थः । 
दशो नग्यम्बुशृध्यम्वुसंपन्नत्नीहिपालितः । स्थान्नदीमाठको देवमातृकश्व यथाक्रमम् ॥” 
इत्यमरः । तान्युपवनसीमान्तराप्युदानग्रदेशान्तरालानि यस््यास्ताम् । वन्दीकृतसुरस॒- 
न्द्रीवाष्पाम्वुप्रवाहपरिपूरितोद्यानवनमध्यप्रदेशामित्यथ: । अतन्नासंवन्धे  संवन्ध- 
रूपातिशयोक्ति! । निरन्तरमनवरतं सेवार्थ रावणोपासनाथ समागतस्य संप्राप्तस्प दि- 
क्पालकुलस्ेन्द्रादिदिगीश्वरसंघस्य ये मातज्ञ ऐरावतादिमत्तगजासतेषां मदाम्बुना 

पक्निलः पह्वान् वाह्माद्रणोत्सज्ञो वहिर्भवचल्वरप्रदेशों यस्यास्तामिति पूर्ववद्तिश- 
योक्ति: | “उत्सज्े मुक्तसंयोगे वक्षस्यूध्वेतलेडपि च! इत्युत्पलमालायाम् । पह्लिले- 
त्यन्न पिच्छादिलान्मलर्थीय इलच । वाह्येत्यन्न बहिर्देवपश्चजनेभ्यश्व” इति वक्त- 

व्यात्यडः । लड्मवलोकमानो<वेक्षमाणस्तत्र लक्षा्यां चेकन्नेकस्मिन्प्रदेशे समुन्नतम- 
त्युन्नत॑ं सौधम् । ग्रासादमित्यथ: । “उपान्वध्याइबस:” इति कर्मंलम् । अधिवसन्तम- 
घितिष्ठन्तम् । सदेहवद्धं मूर्तिमत्संतमसं विष्वगन्धकारमिव स्थितमित्युत्रेक्षा । ध्वान्ते 
गाढे5न्धतमसं क्षीणेडबतमसं तमः । विष्वक्संतमसम्” इत्यमरः । 'देहवद्धम” इति पाठे 

गृहीतशरीरमितद्यथः । “वाहिताम्यादिषु” इति निछ्ठायाः परनिपातः । बाहिताध्यादि- 
राकृतिगण: । अन्तिकचरेण पाशशथर्वातना उदस्तमुत्क्षिप्तं यद्विमलमुक्तातपत्र॑स्वच्छ- 

तरमौक्तिकच्छत्रं तन्रिभात्तदयाजात्। व्याजे निभे ना सदशे त्रिष्वथो वाक््यलिड्कौ” इति 
नानारलमाला । सतारकेणाश्रिन्यादिनक्षत्रयुक्तेन विभावरीपतिना चन्द्रेण सेब्यमा- 
नमुपास्यमानम् । इवेति सापद्वोल्प्रेक्षा । विमानेन संचरन्तीति वैमानिका देवा: । “चरति? 
इति ठकू । तेपां वधूभ्यां रमणीभ्यां विधूयमानं पाश्चद्वयेडपि संवीज्यमानं यद्भुवलूचास- 
रद्न्द्ं पाण्डरवाल्व्यजनयुगर्ल तेन झोभितं ग्रकाशमानमत एवामित उभयतः । 
उभयपार्श्यो रित्यर्थ: । चलिती ग्र॒द्धषता मन्दाकिनीपरीवाहौ गद्जाप्रवाहो यस्य त॑ तथो 
प्तम्। “जलोच्छासाः परीवाहा:? इत्यमरः । अज्ञनाचर्ल कजलशैलमिव स्थितमित्यभू- 

तोपमा । उद्लेक्षा वा मतभेदात् । अखिलजगतां समस्तलोकानां या विजयवर्णावल्यों 
विजयज्ञापकाक्षर विन््यासास्तन्मतिनिणायके: । त्ताव्ग्भ्रान्तिजनकैरित्यरथं: । अत एव 

आन्तिमदलंकारः: । अनेकविधसमोकेष्वसंख्यातरणेष्वमिघातैः संप्रहारैमम्नानि सुदूरं प्र- 
विष्ठानि अत एवं भभानि विदलितानि यान्येरावणविपाणकुलिशाम्राणीन्द्रगजदन्तवज्- 

मुखानि तैरुत्की्ण विक्षिप्त विशाल यद्व॒क्ष:स्थलं तत्फलकमिव यस्य तम् । आनीलतया 
लसच्छायं समन्ताह्विनीलतापिज्छग्रुच्छसमानकान्तिमभिनवलोहितवत्यत्यग्रशो णित॒वत्पा- 

टलोड5रुणो यः पट: स आच्छादितोज्वसितो येन तं तथोक्तम् । 'रुघिराख्ग्लेहितास्नर- 
कक्षतजशोणितम्” इत्यमरः । अत एव संध्यारागेण बन्धुरं सन्दरम् । “बन्धुरं सुन्दरे 



व कब कल, 

नम्ने! इत्यमरः । कंघरमम्वुधरमिव स्थितमित्युत्मेक्षा । उपमा वा । (पुंसि के; ५. “जन 

उम्बुनो:? इत्यमरः । दशकंधरं रावण ददश 0 

कोपादत्पतितस्तदा हरिपतिः कोटीरमुत्पादित॑ं 

चक्रे नेकेतनायकस्य सुदृढीचक्रे च वेभीषणम । 
युद्धा तत्रथमावसानकुपितेनेतेन्न बुद्बा ततों 

मायामस्य जगास कोमछगुणप्रार्स स रास पुनः ॥ हे हे ॥ 

कोपादिति । तद्ा रावणदर्शनसमये हरिपतिरवानरेश्वरः छुम्मीवः कोपार;:«दज- 

नितामषीद्धेतोरुत्पतितः । रावणाधिष्ठितसौधमुदिर्येति शेष: । हते च रा।. :६ 

दर्श्षनादवधारय” इति श्रीरामायणवचनात् । श्रीरामसंनिधी स्वोक्तमर्थ ६४६. “०. 

सत्वरमुत्यित इत्यर्थः। नैऋतनायकस्त॒रक्ष:पते रावणस्य । 'नैकतो याए ६४ 

इत्ममरः । कोटीरं मुकुटमुत्पाठितं चक्के । आक्षष्य भुवि निपातयामा::३६४४ । 

आक्ृष्य मुकुद चित्र पातयित्वापतद्भुवि' इति रामायणवचनम् ॥। तथा +न्दप- 

विभीषणसंबन्धिनं कोटीरं सुद्ढीचक्रे सुष्ठ दृढीकृतवान् | अभूततद्धावे चिव: | «०, ..- 

कोटीरविघटनेन विभीषणकोटरसंघटन॑ निश्चितं चकारेत्यर्थ: । भन्न भविष्य |; 

सिद्धवदनुवादाद्धूतार्थप्रयोग: । अथ तत्थथमावमानकुपितेन स एवं प्रथद एटाप- 

स्तत्प्थमः । तावत्पर्यन्तं कुत्रापि भज्ञाभावात्तेनावमानेनावज्ञया हेतुना कुपिते& ....६ । 
एतेन रावणेन सह युद्भा सुश्तिलग्रहारैविचित्रगतिविशेषैयुद्ध छत्वा ततोड्ख ६४:५५ 
मायां सायावलसमाश्रयारम्भं॑ बुद्धा ज्ञात्वा पुनर्भेयोडपि कोमलगुणम्रा्म रूथ-7-3- 
सकलसह्दुणामिराम श्रीराम जगाम आप । तथा च रामायणम--एर “«..६.३ ..* 
रक्षोमायावलमथात्मन: । आरख्धुमुपसंपेदे ज्ञात्वा वे वानराधिप: ॥ उत्प॥र- ४ ५:- 
काश जितकाशी जितक्कमः ॥? इति। अन्नातिविस्तरेण वक्तव्याथस्त संक्षेपे .. ४. | :- 
त्सेक्षेपो नाम गुण: । लक्षण तूक्तम् । शार्दूलविक्रीडित॑ बृत्तम् ॥ 

तता वराचततत्साहसापारुम्भावाधना दाशराथना समव्य जाय ग: 

समादु४5: साधठभुजशांयंशादा वाढूननद्न; सछोुद् सालमुल्ठय लखा 

प्रविश्य निःशड्गो नृशंसमिति शशंस तनिशिचरपतिम् ॥ 
तत इाते। ततस्तदनन्तरं तस्थ॒सुग्नीवत्य॒यत्साहसं॑ रावणोपयुत्पट- गा ब- 

चारक्नर्य तस्योपालम्भविधिरनिन्दावचनरचना स रचितः कृतो येन तथोक्तेन । ..:.- - 
रामायणमू--- असंमच्य सया साथ तदिदं साहस कृतम् । एवं साहसयुक्तारि, «, ::. ४ हनन व 22273: 472 27:57: 52: 

१. “च इति पाठ:. २. 'विरचित” इति नास्ति कचित्. ३. 'उपलम्भ! (दि पा5:. 
४. 'समामन्त््य! इति पाठ:..५. 'सममादिष्ट:” इति पाठः, ६. उलइयन्? .* ५:5१, 
७. “'निःशह्ूः” इति नास्ति कचित्, 

च० रा० ३१ 



३६२ चस्पूरामायणम् । 

जनेश्वराः ॥? इति । विरचितसुग्रीवोपालम्भेनेत्यर्थ:। 'थः सनिन्द उपाल्म्म: इल्मरः । 

दाशरथिना श्रीरामेण (कन्नों) मन्न्रिभिः सुम्ीवविभीषणायमात्यैः सह सेमच्य दूत- 

भ्पणस्य राजधर्मलात्सम्यग्विचार्य समादि । गत्वा सौम्य दशाग्रीवं परृहि महचनादि- 

दम” इत्यादिनाशप्तः साधिष्टेन वाढतरेण भुजज्ञौर्येण बाहुपराक्मेण शालतेडमी- 

इृणमिति तथोक्तः । 'बहुलमाभीद्िण्ये' इति णिनिः । साधिष्ठिति । “अन्तिकवादयोनिंद- 

साथी इति साधादेश: । वालिनन्दनो5ञ्वदः सली् सचिलासम् । सोत्पतनपाटवमिल्यर्थ: 

साल प्राकारमुछइ्यातिकम्य । 'प्राकारो वरणः साल:” इत्यमरः । लड्ढों प्रविश्य निःशझ्े 

निर्भीक: सन हशंसं पापिनं त॑ निशिचरपतिं रावणम् । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण शश- 

सोवाच 0 
तत्पकारमेवाह--सो5हमित्यादिपश्चमि: । तत्रादी कस्ल॑ कर्म वा दूत इत्या- 

शजझ्कायामाह--- 

सो5हं छुवज्लमपततेस्तनयस्त्वदीय- 

निभश्वासगेन्धिनिजवालूघिसण्डल्स्य । 
कारुस्प दूषणखरत्रिशिरोमुखानां 

पौरस्त मां रघुपतेरवधेहि दूतम् ॥ श४ ॥ 
सोष्हमिति । हे पीौल्स्म, स प्रसिद्धो5६ं ल्दीयनिःश्वासानां तावकोच्छासानां 

गनन््ध आमोदः संबन्धों वास्थास्तीति तथोक्तम् । निजवालविमण्डर॑ खकीयवालवलरूय॑ 

यस्म तस्थ। वालेन लां निवध्य कक्षे निक्षिप्तवत इत्सर्थः । गन्धो गन्धक आमोदे लेशे 
संबन्धगर्वयो:” इति विश्व: । छुवइमपतेवोलिनस्तनय: । तथा मां दूपणखरत्निशिरसो 

मुखानि मुख्या येपां तेपां राक्षसानाम् | 'मुखं तु वदने मुख्ये तोत्रे द्वाराभ्युपाययो:? 
इति यादवः । कालस्थान्तकस्य । ालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वेवस्वतोडन्तकः? 

इत्यमरः । रघुपतेः श्रीरामस्य दूतमवधेहि जानीहि । निजस्वरूपकथनापदेशेन तदीय- 
मर्माद्धाटनमित्यं कृतवानित्यर्थः | चसन्ततिलकादृत्तम् ॥ 

रक्ष/पते रघुपतेनेयर्न तृतीय- 
सास्कन्दनीयमिति हा सनुषे कलत्नम् । 

अम्भोजमिद्यल्किसंभवसक्षिशंभो- 
मेन्दाकिनीमधुकरस्तु यथा मदान्धः ॥ ३० ॥ 

रक्ष इति। हे रक्ष:पत्ते, रघुपतेस्तृतीय नयनम् । तृतीयनेत्रूपमित्यर्थः । अत एब 
रूपकाल्ंकारः । एत्तेन रामस्पालन्तप्रेमास्पदल॑ रावणस्यातिदुराकरमत्वं च॑ सूच्यते । 

१. 'रोधि? इति पाठ:. 
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कलत्रे भायो सीताम्। “कलन्ने श्रोणिभाययो:” इसमर: । आस्कन्दनीयमाक्रमणीय- 

- मिति मलुषेड्वबुध्यसे । हा । आत्मविनाशहेतुभूतेयमिति न जानासीति विषाद इत्यर्थः । 

हा विषादशु॒गार्तिषुः इत्यममरः । कथमिव । मदेनान्धो विवेकशज्योइत एव मन्दा किनी- 

मधुकरो वियद्गज्ञासंचरणशीलो भ्न्वः । तुशब्दो व्यवच्छेदकः । शंभोस्व्यम्बकस्थालि 

कसंभव॑ ललाटस्थम्। 'लछाटमलिक गोधि:” इल्यममर:। अक्षि अम्यात्मकं ने त्रेमम्भोजमिति 

यथा मजुते तद्वत्सोडप्यात्मविनाशहेतुभूतमेतदिति न जानातीत्यर्थ: । मन्दाकिनीग्रहर्ण 

कनककमलसंभवेन तत्साहइइयललावनेत्रेडम्भोजआन्तिजननार्थमित्यवगन्तव्यम् । उप- 

मालंकारः । इत्तं तु पूर्ववत्त् ॥ - 

वक्तव्यान्तरमपि विद्यत इल्याह-- 

किच॥ 

कि चेति ॥ 

तद॒वाह-- 

एक हेहयसंभवात्परिभवास्लान द्वितीय पुन- 
दैद्येन्द्राविनयात्ततीयमपि मे ताताहिताहऋतात् । 

इत्थं त्वच्चरितेः पितामहमुखान्येक विनेवाभर्व 
स्तच्चैंक न विधेहि दाशरथये देया त्वया मैथिढी ॥ ३६ ॥ 

.एकमिति। हे दैलेन्द्र, हैहयसंभवात्कातंवीयकतात्परिभवात् । कारागारनिक्षेपरूप- 
तिरस्काराद्धेतोः । “अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया/ इत्यमरः । एक पितामह- 
मुख म्लान॑ खिन्मू । मत्कुलनन्दनस्य परिभवः संप्राप्त इति तेजोहीनमभूदित्यथः । 

तथाविनयाह्लोकविद्विश्ाचरणरूपलदीयदुर्नयाद्धितीय॑ संखं म्लानम् । तथा में मम तातेन 
पिन्रा वालिना आहिताद्विरचित्तादकताद्ालिेन निवध्य लक्षनिश्लेपणरूपाद्विकारात्ततीय- 
सपि सुख म्लानम् । इत्थमनेन ग्रकारेण लच्चरितिस्तावकदुव्योौपारैः पितामहस्य चतुर्मुखस्थ 
सुखानि वदनानि । एकमेव विना न्नीणि मुखानि म्लानान्यभवन्वमृवुरित्यर्थ: । तत्च 

दृष्यवशिष्टमेके मुखमित्यथः । एवमुक्तरीत्या म्लानं न विधेद्दि न कुरुष्च | अत- 
स्वया मैथिली दाशरथये देया दातुं योग्या । अन्यथा तन्मुखमपि झुखत्रयावशिष्टमंपि 
म्लानं - भविष्यतीत्यर्थ: । कूटस्थब्रह्मणो लणाविमुखतां विद्धतस्ते धिग्जीवितमि- 
ति भावः । अन्न पितामहसुखत्रयम्लानासंवन्धेडपि तत्संवन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ | 

3. “मार्न! इति पाठः, २. 'खुखानि? इति पाठ: 
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कौंवेरस्य त पष्पकस्य हरणं केलासविध्षेपणं 

दिक््पालछाक्रमणं च जलल््पसि मुहुः किंवा यशस्तावता । 
0 हि. 

वेष॑ संयमिनां विधाय विजने देवी वे जानकी 

वेगादाहरता त्वयाद्य रचित वीरब्रतस्योचितम् ।॥ ३७॥ 

कौबेरस्येति । कुवेर॒स्पेदं कौवेरम्। 'तस्येदम्? इत्यण्। तस्य पुष्कर पुष्पकाख्य- 
विमानस्स हरणमपहरणं च । ज्येष्रआरतरं जिल्ला तदीयपुष्पकहरणन भमहापीरुषं 

कतमिति सोहुण्ठनोक्तिः । कैलासविक्षेपणं हरनिवासशैलोत्तोलनं बाहुबर्ं च विद्यत 
इति खामिद्रोहकरणं तदधस्ताहितीय॑ वर निरूपितवानसीति म्मद्धाठ- 
नोक्तिः । दिक्पालानामिन्द्रादिदिड़मयादापालकानामाक्रमणमास्कन्दनं च. साँ- 
कर्यनिरासपृवक छोक॑ परिपालयतां साधूनामिन्द्रादीनाँ चापराधकारिणस्तव दुरा- 
त्मत्व॑ कि वक्तव्यमितद्याततायिल्लोक्ति: । मुहुः पुनः पुनर्जल्पसि कथयसि । 

तावता पुष्पकाद्राहरणादिना कि वा यशः कीर्ति: । न किमपीदटलर्थ: । कुतः । संय- 
मिनां संन्यासिनां वेप॑ कापायदण्डधारणरूप॑ नेपथ्यं विधाय खीकृद्य । कपटसंन्यासी 
भूलेल्यर्थ: | विजने वने निजनारण्पे देवीं पूज्यां जानकीं वेगात् श्रीरामदर्शने सद्य एव 
निपातो भवेदितति समुत्पन्नभयसंभ्रमादाहरता ल्या अद्येदानीं वीखतस्प वीरथर्मस्यो- 
चितमनुरूप॑ रचितं कृतम् । सकललोकल्श्लाध्यां जानकीं श्रीरामासमक्ष॑ चौर्यणापहरता 
ल्या सम्यक्पीरुपं प्रकटितमित्यथः । छत्तं पूर्वेवत् ॥ 

निगमयति--- 

कि वहुना ॥ 
कि बहुनेति । वहूक्तया किमित्मर्थः ॥ 

पूजोपहाररचनाय पुरा पुरारे- 

शिछलत्ञेप मधेसु नवस्ववशेषित यत् । 
>> ५, 

देवस्तदय्य कुतुकी दशरम शिरस्ते 
रामो वलिं रचयितु रणदेवताये ॥ ३८ ॥ 

पूजेति । पुरा पूर्व पुरारेरीश्वरस्थ पूजायामुपहारचनाय नैवेद्करणार्थ नवसु 
मूधंसु शिरःसु छिन्रेषु सत्स यच्छिर: । दशममित्यर्थ: । अवशेषितमवशिष्ट कृतं तत्ते। 

दशममिल्यथः । देवो वीरलक्ष्म्या योतितशीलः श्रीरामोड्येदानीं रणदेवताये रणशत्तयै 
वरलिं पूजोपहारं रचयितुं कर्तु कुतुकी कौतुकवान । खापराधं निवेद्य पुनजीनक्य प्र- 
धाने क्षिप्रमेव रामस्लां निहनिष्यतीति भाव: । “वलिः पूजोपहारे च करे देत्यान्तरें5पि 
सः? इति नानाथेरत्लमाला । वसन््ततिलकाबृत्तम् ॥ 

१. 'संयमिनः? इति पाठः. २. “रचिताम्? इति पाठ:, 
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गाधिपो यृहीत्वा दिवि समृत्यय चेतान्पादन तला सादणु हु स्पावी भन्द- 

न्नविन्दन्कमसप्यात्मनः प्रतिरर्थ पैडिकण्ठोीपकण्ठशबर पा:हरवशुत्। न 

वेश निवेशम् ॥ 

. अनन्तरमिति । अनन्तरमइदवचनानन्तरम् ॥ ण+ 8५% ५०५८५ ग्रे. |: 

तेन भाषणेन हेतुना रोषणेन रोषवता । कतरि ल्युद्धरौ । रा ; 
गृह्मतामिति चापलाह्विरुक्ति: | सिंग्रमेण प्रद्ृत्तिश्यापलम? ५४. पाता । था पर दधय पु! 

संश्रमः । इत्यनेन अकारेण सरयं॑ सलरमादिश्यनाज्ञप्तान, पाएुपावदानवान गे॥ दा 

भुजप्रकोष्ठी कूर्पराध:परदेशौ च यैस्तान् । कक्ष्यान्तरं अं: 4 जद टदििदिपधा! 
इति शाश्रतः । चतुरश्चतुःसंख्याकानाशरान्राक्षसान् ॥। उ«०७7४:७ पा, 

कुशलो5यमज्गदो विहंगाधिपो गरुत्मान्भुजंगान्सपानिव गा िहरिफरिल सुर 

दुुच्यैतानाशरातन्निपात्य भुवि पातयित्वा च पादेन तत्मा>दन सापवाधनिन र दियो 

रावणस्त्र शिरोभहं शिरोविदारणमिवेत्युत्रेक्षा । विभिन््दान्यपार् पा, । छवि: 
मपि प्रतिरथं अ्तिभटसविन्द्न्॒ल्भसानः सन् पहल्लिकण्ठोमप,-२ यो बतं-्कड:, पक्षी 
त्पक््निरथभुवी दशरथनन्दनस्थ निवेश शिविरं विवेश ग्रा+:ववं ॥ 

रघुतनयस्ततो विदितरावणदुर्विनयः 
कुपितमना मनागिव द्धे कुटिढां क्षक़दीम । 

अथ पारवत्रुराशरपुर हरयश सरय 

ः. युगविगमे यथा युगपदम्बुधिमोवेशिसाः ॥ |३९ ॥ 
'रघुतनय इति । ततोडद्ददप्रवेशानन्तरं रघुतनयों २४ुगग्इमो दिडपर5: दम प- 

नाहिज्ञातो रावणदुर्विनयः सीताप्रत्यपणामावरूपरावणदुर: दब कं छथों .६ । 5. ६ुप 
कुपितमनाः कोपाविश्टचित्तः सन् । मनाग्धीरोदात्तलार्द:':५, 
'इतीषद्थोपमावाक्यालंकारेशु” इति गणव्याल्याने । भ्लु.व५ ५० 
धृतवान् । अथानन्तरं हरयो चानरा युगविगमे प्रलुये :, न ४५ 
यथा वडवानलज्वालेव । “औरवेखु वाडवों वडवानल:? पर 

“एब्सरुंतुदभाषण” इति पाठ गद्यतामयं निगश्व्यतामिति” इति पाठ: 
भुवि निपात्य इति पाठ:, ४. 'पांदाहतेन” इति पाठ:, -५ “व्? इति नास्ति 

कचित्, ६५ आसादश्टहृमपि सिन्दन? इति पाठः. ७, “कंमपिः इति नास्ति क्चित्, 
८. 'पह्िकण्ठोपकण्ठभुवः? इति नास्ति क्चित् 
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इति दण्व्याचार्यायुशासनात् । सरयं सलरमाशरपुरं,लड्ढां परिवत्रुः परिवेध्यामासु: । उप- 

रुस्घरित्य्थ: । उपमालंकार: ॥ ' 

ततो मद्प॑रिछ्ठुवप्ठवगवीरसांराविण- 
क्षणल्लुभितकोणपप्रकरपाणिकोणाहतः । 

रवैरधिकभेरवेरुपरुरोध रोदोन्तरं 
: तरक्षितघनाधनस्तनितबन्धुमिदुन्दुभिः ॥ ४० ॥ 

तत इति । ततो लक्कोपरोधानन्तरम् । समन्ताद्वावः संराव: । कोलाहइल इति 
यावत् । “आरवारावसंराव-? इत्यमरः । तस्थ भावः सांराविणम्। “अभिविधौं भाव 
इनुण” इति भावार्थे इनुण । इणि चथेति सांराविणम्। “अगिनुण:? इति स्वार्थडणुप्र- 
व्यः । आदिवृद्धि: । 'इनुण्यनपत्पे? इति प्रकृतिभावः । मद्परिष्ठवानां दर्पोद्रिक्तानां 
झुवगवीराणां वानरवीरभटानां सांराविणक्षणे कोलाहलकाले तदुत्सवे वा। “निव्यापार- 
स्थिती कालविशेषोत्सवयोः क्षण:? इत्यमरः । क्षुभितः क्षोस ग्राप्तो यः कोणपप्रकरों 
राक्षसनिवह: । "राक्षस: कोणपः क्रव्यादू? इत्ममरः । तस्य पाणिकोणेन हस्तप्रदेशेन । 

अथवा पाणी यः कोणो वाद्यवादनदण्डविशेषः: । 'कोणो वीणादिवादनमः इत्यमरः । 
तेनाहतस्ताडितो वाद्तो दुन्दुभी रणमेरी । 'भेरी सत्री दुन्दुमिः पुमान्” इत्ममरः । 
अधिकमैरवेर त्यन्तभीपणैस्तरक्लितमविच्छिन यदनाघनस्तनितं वर्षुकाब्दगगर्जत तस्य 
वन्धुभिः । तत्सव्शरित्यथः । अतंएवोपमा । 'ज्ञातिसोद्रवन्ध्वादिशव्दा: साहश्यवा- 
चका:” इत्याहु: । 'शक्रघातुकमत्तेभवपुकाब्दा घनाघनाः” इत्यममरः । रवैश्लो्नारेः । रो- 
दोन्तरं द्यावाभूमिमध्यकुहरमुपरुरोघाइणोत् । राक्षससमरसंनाहभेरीझाझारः सर्वत्र 
व्याप्तोडभूदित्यथे; । अन्न दुन्दुमिरवाणां रोदोन्तरोपरोधासंवन्धेडपि तत्संवन्धोत्ते- 
रतिशयोक्ति: | पृथ्वीबत्तम् ॥ 

तेन समन््ततः कन्द्रूयता दुलयतेव जगान्ति दुन्दम्भिनिर्धोषेण रो- 
पेण च प्रेयेमाणा बुद्धा/ केसरिण इव गिरिकन्द्रान्मन्द्रिान्निगे्व ग- 
लन्तरायसंधायकान्यपत्यानीवानिमित्तान्येविकोकमाना विमानाधिगत- 
विवुधसीमन्तिनीभिः सह विजिहीषेयेव प्रस्थानसमयपरिम्लानमुखीः 
सुमुखीरप्यगणयन्तोी... निरन्तरज्वलितकोपानछनयनकोणारुणाछात- 
शतनिपातवितन्रासचलितनिजवारणनिंवारणावेशपरवशा. दिशामुख- 

१, 'परिछ्ुवत्” इति पाठ:, २. 'संरम्भण” इति पाठः. ३. 'तेन च” इति पाठः. 
४. (ुद्धा:' इति नास्ति कचित्. ५. 'अनवलोकमाना? इति पाठः. ६. “अनिवारणावे> 
शपरवशनिजाशया:” इति पाठ:, 



युद्धकाण्डम् । २३६९७ 

भेखरशिवारवाम्रेडितल्वेलरिताकुलकुछमहा भा 
गृप्नायतपक्षविश्लिपाकुछ॒प- 

धष्स 

के 
है 

ताकानीकसमुत्तुड्रशताज्ञसंघातपरिगता नितान्तनिशितक्ृतान्तद्ष्ट प८- 
ध 

छुखरतरनखरपट्रसप्रासपरशुगदामुसलूपरिधदुघणकृ
पाणधारिणो दारू- 

णाजगरसंतानसंबीता इब विन्ध्यकूटा व्यूढातिकरालकाढछायसकक्धटा 

विकलपा इव कल्पास्वुदानां व्यक्तय इंव कालरात्रेबिवतों इत्र केलिकालस्थय 

कालस्यापि भयंकराः संगराज्लणसवतरन्तः समीरयन्तों वीरवादानौदाय 
45. ३. 

शरासनमासारैरिव गिरिसम्भोधरा दूरापातिमिः शिलीमुखैबेीमुखब- 

छमखिलमसक्षोभयन्त रक्षोमठाः ॥ 
७ 4 

तैनेति । समनन््ततः सत्र कन्दलयता च्याप्रुवता, अतएव जगन्ति भूभुवःखलो- 

कान्दलयता विदारयतेवेत्युत्प्रेक्षा । तेन पूर्वोक्तिन डुन्दुभिनिर्षोषेणं रोषेण वानरसांरा- 

विणजनितामर्पेण च प्रेयेमाणाः, अतएव गिरिकन्द्रात् । गिरिद्रीभ्य इलथेः । दरी तु 

कन्द्रो वाल्ली” इत्यमरः । छुद्धाः स॒प्तोत्यिताः केसरिण: सिंह इवेत्युपमा । सन्दिरा- 

न्मन्दिरिस्यो निगैद्य निष्कम्य गद्यन्तरायसंधायकानि क त्रजसीद्यादिनिषेधवचनपाद्अ- 

हणादिना गमनविद्नकारीणि । “विश्लो5न्तराय: अत्यूह: इल्यमरः । अपल्यानि नन्दनानि- 

ब्रेत्युपमा । 'भाहुईहितरं सर्वेडप्स तोक॑ तयोः समे! इत्ममरः । अनिमित्तानि अतिकू- 

लवंतिदिदुःशकुनान्यविकोकमानाः । न गणयन्त इत्यथः । समरपारवश्यादिति भावः । 

नजथ्थस्प॒ नशच्दस्य सुपूरुपेति समासः | तथा विमानाधिगता व्योमयानाधिष्ठिता विद्वु- 

धसीमन्तिन्यः सुरसुन्दर्यस्ताभिः सह विजिदहीषेया विदरणेच्छयेवेति हेतूत्प्रेक्षा । रणा- 

भिम्मुखनीताहतानां सुरसुन्दरीसंभोगलाभादिति भावः । विपूर्वोद्धरतेंः सन्नन्तात्ल्रि- 

यामप्रत्यये टाप् । प्रस्थानसमये रणपयाणकाले परिम्लानमुखीरविषण्णवदना: । एतच्च 

दुर्निमित्तसिति भाव: । 'साज्ञाद्ोपसजेनादसंयोगोपधात' इति डीप। समुखीनिजवधूर- 

प्यगणयन्तः । अनाद्वियन्त इत्यथेः । तथा निरन्तरमविच्छिन्न॑ ज्वलित: ग्रज्वलन्कोप 
एवानलो येषां ते तथोक्ता .नयनकोणा नेन्नान्तासत एवारुणालातशतानि । अनेकारुणो- 

ल्कानीद्यर्थ: । 'अलातमुल्ककं श्ेयं नपुंसकमिंदं द्वयम? इत्ति प्रतापमातीण्ड: । तेषां 

निपातातसाराद्वित्रासो. भयस् । उल्ककदशने वारणा विभ्यतीति प्रसिद्धिः । तस्माच- 

लछित्ता विमागेयता ये निजवारणा 700 तेधीं निवारणावेशे मार्गेग्रवतेनकृले 

परवशाः अमत्ता: । अनवधाना इत्यथैः । तथा दिज्वामुखेषु दिगिन्तरालेषु भुखरा दुर्नि- 
के न पदक मे 22237: 072०५ न कल द 

१. 'मुखरित' इति पाठ:, २. “व्याकुलीकृत? इति पाठः. ३. 'विशेषक्षतपताकानिका- 
यपुनरुक्तसमुत्तुन्र! इति पाठः, ४. 'निशिताइतान्तर्दृष्रुखरतर” इति पाठः. ५. 'पट्टीस! 

ह इ्ति पाठ:, ६. 'मुसलशक्तितोमरसुह्लपरिघद्रुघाण” इति-पाठः, ७. 'कलिकालस्थ च 
अरयकरा समराइणसवतारयन्तः? इति पाठ;. <, “आदाय च* इति पाठः. 



३२६८ चस्पूरामायणम् । 

मित्ततयाशुभसूचकवादनतत्परा या: शिवाः क्रोशरस्तासां रवाम्रेडितानि । द्विल्लिरुक्त- 

रवाणीत्यर्य: | 'शिवा हरीतकी कोश! इति वेजयन्ती। 'आम्रेडितं द्विल्लिरुक्तम! इत्यमरः । 
क्वेलिता: सिंहनादा: । 'ध्षवेला तु सिंहनादः स्थात? इत्यमरः । कतैरि क्तः । तैराकुलाः 
संकुला: कुलमहीध्रा: कुलपर्व॑ता येषां ते । गृ॒प्नाणां कझ्लानां य आयता विस्तृता: पक्षा- 
स्तेपां विक्षेपे: अ्रणेराकुलानि संकुलानि पताकानीकानि पताकायुक्तसैन्यानि येषां ते 
तथोक्ता: । 'अनीकं ठु रणे सैन्ये” इत्यमरः । कड्राधिष्ठितपताकावन्त इत्यर्थः । आसन्न- 
सद्योनिंकटे चरन्ति ग्॒श्नादयो मूर्ति श्होध्वैसागे! इति प्रसिद्धि: | तथा समुत्तुज्ञ अत्यु- 
न्ता ये शताइसंघाता आयतस्थन्दनइन्दानि तत्परिगता: । तदारूढा इत्थथः । शताजः 
स्थन्दनों रथः? इत्यमरः । तथा नितान््तं निशितानि तीक्ष्णानि यानि कृतान्तस्त्र यमस्य 
दंट्रापटलानि दन्तविशेषफलकानि खरत्तराश्व तद्॒नखरा निशिता ये पट्टसा विशालसंनि- 
वेशखड्ठविशेषा: । ग्रास्यन्त इत्ति आसा: कुन्तापरपर्याया: क्षेपणीया आयुधविशेषा: । 

तदुक्त वृत्तिकारेण---'कतेरि च कारके संज्ञायाम? इल्मन्न प्रास्यन्त इति प्रासा इति । पर- 
शबः कुठारा:, गदा: असिद्धाः, मुसलानि अयोज्ग्राणि, परिधा अयोमयदण्डविशेषा: । 
परिघः परिघातकः इत्यमरः । छुघणा मसुद्नरापरपर्याया अयोमया गदाः । 'द्वघणे 

मुद्ररघनी? इत्यमरः । कृपाण: करवालश्रेति इन्द्रः | 'कीक्षेयकी मण्डलाग्मः करवालः 

कृपाणकः” इत्यमरः । तानायुधविशेषान्धारयन्ति ताच्छील्येनेति तथोक्ता: । ताच्छील्ये 
णिनिः । तथा दारुणा भयंकरा येडजगरसंताना महाकायसर्पविशेषनिकायास्तः संवीता: 

संवेधिता विन्ध्यकूटा विन्ध्याचलशिखराणीवेत्युपमा । “कूटो5श्ली शिखरं शुक्षम” इत्य- 
मरः । अतिकराला अल्यन्तभीपणाः कालायसकझ्टटा लोहमयोररछदास्ते व्यूढा आमुक्ता 

थरते तथोक्ता: । 'करालो दन्तुरे तुद्ढे भीषणे बैकृते 5पि च,.? 'उरइछदः कइ्टूटकः” इति बैज- 
यन्ती । तथा कल्पाम्थुदानां प्रलयकाल्मेघानां विकल्पा इव। कालरात्रे: प्रलयकालूरात्रे- 

व्यक्तयो मूतेय इच । कलिकालस्थ महाघोरकलियुगसमयस्थ विवतीः परिणामविशेषा 

इव प्रतीयमाना इत्युट््रेक्षा | तथा कालस्य च॑ यमस्थापि भरयंकरा भयश्रदा इत्यतिश- 
योक्ति: + 'मेघ॑धिभयेषु कृनि! इति खशि मुमागमः । संगराइ्णं युद्धभुवमवतरन्तः प्रवि- 

शन्तो वीरवादान 'छिन्वि भिन्धि! इत्यादिवीरालापान्समीरयन्त उच्चारयन्तो रक्षोभटा 

राक्षसयोधा:। शरासनम् । कार्मुकार्णीयथः । आदाय खीकृत्याम्भोधरा मेघा आसौारे- 
धोरासंपातैं: । “धारासंपात आसारः? इत्यमरः । गिरिमिवेत्युपमा | दूरापातिभिरत्यन्त- 
दूरप्रसारिसि: शिलीमुखेबोणेरखिलं वलीमुखबरलं वानरसैन्यमक्षोभयन्त -। क्षोममनय- 
लिल्मर्थ: ॥ 

ततो घुतनखायुधस्तरुपरित्रुटत्तोमरः 
शिलानिहतमुद्दरः शिखरिमिन्नमत्तद्विप: । 



हा . बुद्धकाण्डम् । 
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खपक्षविजयैषिभिदिवि सरासुरेरातुरे- 

रलक्षि हरिरक्षसामतिभयंकरः संगरः ॥ ४१ ॥॥ 

तत इति। वतो विक्षोभणानन्तरं नखैवीनरनखैधुता विक्षिप्ता आयुधा * 

प्रयुक्तवाणपद्चसाद्यायुधा यस्मिन्स तथोक्त: | तरुभिः परिश्रुटत परितो विशीयेन « 

. मरा दण्डचिशेषा यस्मिन््स तथोक्तः । शिलामिनिंहता विद्छिता मुद्रा यस्मिन्स 

क्त: । शिखरिसिः पर्वतैभिन्ना विद्यरिता मत्तद्षिषा मत्तगजा यस्मिन्स तथ। ४: 

अतएवातिभयंकरो5तिदारुणो हरिरक्षसाम्। वानराणां राक्षसानां चेल्यर्थ: | संगर। ५ ८६ 

स्वपक्षयोवीनरराक्षसवलयोविंजयमिच्छन्त्याकाहुनत इति तथोक्तैरतएवातुरैरत्यन 

चित्तैदिव्यन्तरिक्षे स्थितैः सुरास्रेदेवदानवैरलक्षि दृष्ट: । “चिणू भावकर्मणो:? इति 

(चिणो छट्द! इति छड्ढ । सुरासरैरित्यन्न यिषां च विरोधः शाश्वतिकः इति न ६५४८ 

बद्धावः । यत एपां कार्यत एवं विरोधो व्याप्रादिवन्न शाश्वतिक इद्याहु:। अथद “५: 

संगता असुरा:। मयूरव्यंसकादिल्ात्समासः | उत्तरपदलोपश्व । न तु सराश्व असु-: "५, 
हन्द्र: । अन्न हि--“येषां च विरोधः शाश्वतिकः”? इत्येकवद्धावः स्थात् । प्ृथ्वीतर-:-: । 

इत्थं ग्रवृद्धयुद्धसंरम्भयोरुभयवलयो: संध्यासमयः अदढृत्त इल्माहं--- 
ही का 4 [0 (कप ] 

क्रमेण च कुपितकपिवीरदूरीकृतनेऋतवीरभुजप्रतापानछ इवारन भ- 
डे 0 हक ५ #< 

जति सानुमति, मथितायुधिकंगलनालप्रैणालीपरीवाहलोहितनदीपूर इश्न 
दैरम न्त | # मे + पी. + पु 

दरमन्तारितहरिदाभोगे संध्यारागे सैमुदख्विते, विक्रान्तहरिनखाक्रान्त 4- 

गानिलीज व कलासलयुत्य लो कडाप हु विजुम्भसाणे वियाति तारा- 
८ १०७ ८ #6<+ ७ 

गण, रणरभसचलितरथत्रगपदातिगजपदाहतविश्वेंसरान्तरालूज हु पि 

नर क भुवनसास्कन्द्ति तमसि, तामसीचरेष्विव सशोकेष यागिर्यी- 

रहावेहगेषु, आशरकरेष्विव सकोशेषु तामरसेषु, दाशरथिवः इश 
प्रमदाकरे कुसद्करे ॥ 

वीरेवोनरभटैददूरीकृतो दूरतः आ्स्तो यो नैकतवीराणां राक्षसयोधानां भुजग्नत' /««ो न पलक न नम ह 

१. 'आकले:? इति पाठ:, २, “विदूषित” इति पाठ:, ३. “वीर” इति नाखि ..५:. 
कस पति भाइुमति संविताबुधयातुधानगछ” इति पाठः, ५, “अरणालूप-.." हा, 

जाग ६. विदर॒प्' इति पाठ:. ७. 'समुदखिते? इति नास्ति कचित् ८. “वि (5 

शैते पाठ:, 5. 'ताराइणेः इति पाठः. १०. “गजतुरगपदातिपादाहतविश्व- 
- विश्वेंभरा? इति पाठः, १ १. यामिनीविरहविहगेषु आशरवरे अ दर 

इति नारित क्चित्, ं हगेद्ठु आशरवरेष्विव सकोशेस् ताम्ररसेघु 

६53 



३७० चम्पूरामायणम् । 

बाहुप्रभवाभिस्तस्मिन्निव भानुमति सूर्य 5सतमद्शनं भजति सति | अस्तमित्यकारान्तमत्य- 

यम्। 'अस्तमदशेने' इतल्यमर: । सूर्यपक्षेडस्तमस्ताचलम् । 'असख़ु चरमः क्ष्मावत्' इ- 
त्यमरः। तथायुधं प्रहरणमेषामित्यायुधिका: । प्रहरणम्” इति ठक्। मथितानि छिन्नानि 
यान्यायुधिकानां गलनालानि तान्येव अ्रणाल्यो जलनिर्गमनमार्गास्ताभ्यः परिवहति ग्रवह- 
तीति तत्परीवाही यो लोहितनदीपूरः शोणितसरित्प्रवाहस्तस्मिन्निव संध्यारागे।. दूरम् । 
सर्वत्रेत्यर्थ: । अन्तरित आच्छादितो दरिदाभोगो दिग्विस्तारो येन तस्मिस्तथोक्ते 
सति। दिक्षु व्याप्रियमाणेषु सत्सित्यथैः। विक्रान्ताः पराक्रमवन्तो ये हरयः कपयस्त एव 

हरयः सिंहा इति छ्िप्रूपकम् । “यमानिलेन्द्रचन्द्राक॑विष्णुसिंहाशवाजिशु । शुकाहि- 
कपिभेकेपु हरिनी कपिले तन्रिछु ॥! इत्यमरः । तेषां नखैराक्रान्तानि विदारितानि यानि 

दन्तावलानां मद्दागजेन्द्राणां विपुलकुम्भस्थलानि तेमुक्तस्व्यक्तो यो मुक्ताकलापो मौ- 
क्तिकप्रकरस्तस्मिन्निव तारागणे नक्षत्रमण्डले वियद्याकाशे | “ियद्विष्णुपदं वा तु 

पुंसयाकाशविद्दायसी” इत्यमरः । विजुम्भमाणे सति | गजानां मुक्ताकरत्नमुक्तमू-- 
“रीन्द्रजीमूतवराहशहमत्स्पाहिश॒त्त्युद्भधववेणुजानि । मुक्ताफलानि अथितानि लोके 

तेपां तु शत्तयुद्धवर्मेव भूरि ॥? इति । तथा रणरभसेन समरसंभ्रमेण चतितं प्रदत्त 
यद्रथतु रगपदातिगजम् । सेनाइलाहुन्द्कवद्धाव: । तस्य पदैराहतमवदारितं यद्विश्वंभरा- 
न्तरालं रणक्षोणीमध्यं तत्र जज्ुजन्म यस्य तस्मिन्रजसि घूलाविव तमस्यन्धकारे भुवर्ने 
जगदास्कन्दद्याक्मति सति। अन्र 'हस्ट्श्वरथपादातं सेनाइः स्थाचतुध्यम्” इत्य- 

मिधानात्तत्कमेणेव गजादीनां वक्तव्यल्रे तथा नोक्तमिति चोय॑ यद्यपि, तथापि 

ऋमो नात्र विवक्षित इति वहुपुस्तकेष्वेबमेव दर्शनात्। ननु 'यवाग्वाभिह्दोत्रं जुहोति, य- 
वागूं पचति” इत्यन्न पाठक्रमानुपपत्तावर्थकमों यथा खीकृतस्तद्गद्त्रापि यथायोग्यमन्व- 

यो5द्वीक्रियतामिति चेत्स्म्। अपौरुषे वेदवाक्ये यथा तथा वास्तु । पुंवाक्ये तु श्रवणा- 

नन्तरमेव प्रयोक्तुस्तारतम्यानभिक्ञप्नतीतेरन्वयविलम्वासहिष्णुल्ादोपो 5त्र दुवोर इत्य- 

लमतिप्रसद्नेन । तथा तामसीचरेपु रात्रिचरेष्विव । 'तमिस्रा तमसी रात्रि:” इत्यमर:ः । 

यामिनीविरहृविहगेयु चक्रवाकपक्षिपु । उभयत्रापि (पुमान्त्रिया इत्येकशेपः। सशोकेषु 

सविपादेयु सत्सु । एकत्र महाविपत्तिप्रत्यासत्तेरन्यत्र विरहाकुलितत्वाचेति भाव: । तथा- 

शरकरेघु राक्षसभटहस्तेष्विव तामरसेघु पड्ढेर्हेपु सकोशेघु खदड़शापायात्केवलतत्पिधानेघु 

सत्सु । अन्यत्र सकुछलेपु सत्सु । 'कोशोडल्नी कुछले खद्अपिधाने5थोंघद्व्ययो:? इत्य- 
,मरः | तथा दाशरथिवल्ले श्रीरामसैन्य इव कुमुदाकरे कैरवाकरे प्रमदाकर उल्लासभाजि 

सतति। नात्र तुल्ययोगिता । प्रतापानलभानुमदादीनां केवलग्रकृते 5प्यौपम्यस्य गम्यत्वेन 

तदन॒त्वानान्नापि छलेपः । केवलग्रकृतछैपे विशिष्य क्लेपायोगात् । तस्मादुपमानोपमेय- 
साधारणबर्मसाइश्यग्रतिपादकानां चतुणों ग्रयोगेणेयमनेकेव शब्दकापि पूर्णोपमा 'छलेपसं- 

कीर्णा ॥ 



. युद्धकाण्डम् ३७२ 

. ततः कि तन्नाह-- 

आसारधारां विकिरव्शराणा- 

माश्चवासयन्मानसमाशराणाम् । 

वीरो हरीन्संयति मेघनादो 

_ विव्याध हँसानिव मेघनाद+ ॥ ४२ 0 

आसारेति-। शराणां वाणानाम् , अन्यत्र उदकानाम् । आसारधारां धार:.४- 

तपरम्परा:। 'धारासंपात आसारः इसमरः । विकिरन्विक्षिपन् । अन्यत्र अवधेन्नि, ; 

तड्भेती तत््वमुपचर्यते । अत एवाशराणां राक्षसानाम । राक्षस; कोणपः क्रव्दा:-- 

व्यादोडक्षप आशर: इत्यमरः । अन्यत्रासमन्ताच्छरवत्थवर्तन्ते तृष्णये्राशराण- 

चातकादिपक्षिविशेषाणासित्यथ: । मानसमाश्वासयन् । एकत्र भयनिवारणेन, अ 

'सर्वसहापतितमम्बु न चातकानाम् इति भूगतस्य तेषां विषलादसौसाम्युदानेनोर्ज 4५“ 

चिल्यथ: । वीरो रणश्रो मेघनाद इन्द्रजित् । उत्पत्तिसमय एव मेघवनदनान्सेध*: ५ 

इति च्युत्पाद्यन्ति । मेघवादोडभ्रनिर्धोषो इंसानिव संयति युद्धे हरीन्वानरान्विर--प 

निजघान । झैषसंकीर्णयमुपमा । इन्द्रवज़ाइत्तम् ॥ 

रणे तदलु दारुणे रमसमझ्जदों रावणे- 

हुंमेण मह॒ताहेताखिलधुरीणयानत्रजः । 

शितेन शतकोदिना शिखरिकृटमिन्द्रो यथा 

सैमन्थ च रथ सनोरथमपि क्षणाद्रक्षसाम् ॥ ४३ || 

: रण इति । तदनु तदनन्तरम् । दारुणे भीषणे रणे। अज्नदो महता महोन्नतिेन 6४: 

रभसं वेगयुक्तं यथा तथा । 'रमसो वेगहपेयो:” इति विश्वः । अशैआबयचूप्रद्ययः । रा५: 

रावणात्मजस्थेन्रजित: । अत इज् । अखिलं समस्त धुरं वहतीति घुरीणो धुरंधर: । 

“खः सर्वधुरात? इत्मन्न योगविभागत्खप्रद्यय: । ताइशो यो यानब्॒जो रथाश्वनिवहः से 

आहतो मारितो येन स तथोक्तः सन्नित्यथ: । सापेक्षत्रेंडपि गमकखात्समांस: । इन्द्र: । 

शितेन तीक्ष्न शतकोटिना दम्भोल्या शिखरिकूर्ट यथा परवेतशिखरमिव रथ रावई+- 

स्थन्दनं रक्षसां मनोरथ विजयाभिलाषमपि क्षणात्क्षणमात्रेण मम्रन्थ वभञ्ञ । अन्न र८- 

मनोरथयोः केवलग्रकृतयोरेव सथनरूपसमानधर्मेणीपम्यस्थ गम्यमानखात्केवलप्रकृतमे; - 
चरा तुल्ययोगिता । सा चोक्तोपमया संखुज्यते । पृथ्वीइत्तम् ॥. ह 

१. 'प्रकिरनू? इति पाठः, ३. 'हतथघुर थघुरीण कप आकार: ध् हे $ 
कल के ह्त यानमजम् इति पाठ:, ३. मा 



चस्पूरामायणम् | श््0 ८5 प्र 

वियत्तले तदनु निंठीय सायया 
सलक्षयन्रघुतनय॑ सलक्ष्मणम् ॥ 

अजिह्मगानधिगतजिह्म गाकृती- 

नमषतः समिति बवषें रावणिः ॥ ४४ ॥ 

वियदि्ति । तदनु रथमथनानन्तरं स रावणिरिन्द्रजिन्मायया कैतवेन वियत्तले 
नभःस्थले निलीय । निगूढतया स्थिलेत्यथ: । रघुतनयं रघुनन्दन सलक्ष्मणं लक्षयं- 

छक्षीकुबेन । 'लक्ष्यं लक्ष शरव्यं च” इत्ममर:। तत्करोति' इति ण्यन्ताह्टः शत्रादेशः । 
अधिगतजिह्मगाकृतीन्प्राप्तपन्नगाकारान्ू । 'उरगः पन्नगों भोगी जिहागः पवनाशन:* 

इत्यमरः । अजिह्ममकुटिलं गच्छन्तीत्यजिह्मगाञ्शरानमपषतः कोपात् । समिति युद्धे 
3 

बच । नागपाशाल्लाणि अयुक्तवानिद्यर्थ: । रुचिराइत्तमू--चत॒र््रहेरिह रुचिरा 
जभी स्जगा: इति लक्षणात् 0 

लक्ष्मणातुगतं रामचन्द्रं राहुभयंकराः। 

बवन्धुदोौरुणतमा वन्धाच्छिद्ममी शरा: ॥ ४५ 0 

लक्ष्मणेति | चिंहेन च लक्ष्मणेन सौमिन्निणानुगतमिल्यर्थक्षेषः । एकनालछावल- 
म्विफलद्ठयवदेकशब्देनाथद्वयप्रतीते: । वनन््धच्छिदं संसारनिवर्तक रामश्वन्द्र इव ते राहु- 
भयंकरा दारुणतमा अद्यन्तदारुणा अमी शरा नागपाशरूपा बवन्धू रुद्घु: | शरकार्ये 
चेधनम् | पन्नगकार्य वेश्नम्। ततो वेश चकुरिल्यर्थ: । अन्न राहुभयंकरा इति समस्तो- 
पमालिक्वद्वामचन्द्रमित्यत्रोपमित्तसमासाश्रयणं युक्तम् । अतएवोक्तछ्लेपसंकीरणेयमुपमा । 
चन्यच्छिद बयन्धुरित्यत्न विरोधामासस्थ गम्यत्वान्नयाणां संखष्टिः ॥ 

ततः कि जात॑ तत्नाह--- 

यथावद्याति पुर परद्रजयी यावद्शास्याज्षया 

सीता पृष्पकवासिनी रघ॒सुतों दृष्टा पर: शोचति । 

तावत्ते दुलिताः सुपणगरुतां वातेन वाताशना 
/ कप ७४ 

दीप्तो चन्द्रदिवाकराविव तमोमुक्तो ततो राघवों ॥ ४६.॥- 

याचदि्ति | यावदयदा पुरंद्रजयी इन्द्रजित्। 'जिदक्षि-? इत्यादिना इनिग्रत्ययः । 

पुरं लद्घबं याति । रघुसुती रामलक्ष्मणी नागपाशवद्धीं। अत्तः कृतकृत्योज्स्मीति ग- 
च्छतीत्यर्थ: | तथा यावद्शास्थाज्ञया रावणनियोगेन पुष्पकवासिनी प्ुष्पकारख्यविमा- 
नारुढा सीता पुरोअ्भे रघुसुती नागपाशवद्धी रामलक्ष्मणी इृष्टा शोचति विषीदति। यत्मा- 
मिस कह “न सम टन कफ लि नजर मर 92 कवर ली जो इक ३ हे शक स चिकीए 

९, 'विलीय' इति पाठ: 



शत ८ः न्प्णँ : शुद्धकाण्डम् । 

ह्याशयेंय॑ वर्तते तावेव॑ निवद्धाविति अ्रदशयतेति रावणेन नियुक्ते राक्षस: पुष्प, दा 

प्य सीतायाखदानीं तत्नानीतलवादिति भावः। तावत् तदानीमेव ते पूर्वोक्ता व:.:- रत 

नागपाशाः सुपर्णगरुतां गरुडपक्षाणां वातेन दलिता निर्भमा इति वेगातिशय । 

ततस्तद्नन्तरं राघवी रामलक्ष्मणौ तमोमुक्तौ राहुमुक्ती । राही ध्वान्ते तमोगुप 

मरः । चन्द्रदिवाकरो चन्द्रसूयाविव दीप्ी छुप्रकाशी । अभूतामिति शेष: । छा 
। ० लि & के ०-प 

कारः । शादूलुविक्रीडितं इत्तम् ॥ 

दुवोरे तदनु हयोश्व बलयोरुजुम्भमाणे रणे 
धूम्राक्ष॑ भुजतः प्रकस्पतसथ द्वेधा व्यधान्मारुतिः । 

तोरेयोडपि च वजदुंष्टरमचलछाज्नीकः प्रहस्तं बला- 

पतत्सव दशकंधराय चाकेतेरुक्त च नक्तचरं; | ४७ || 

डुर्चार इति । तदनु नागपाशमोक्षानन्तरम् । द्वयोश्व बल्योवोनरराक्षसस 
झुवीरे निवारयितुमशक्ये रणे उजुम्भसाणे प्रवर्धभाने सति मारुतिमोरुतात्मजो हर्दर:.5: 
अत इज? । भ्रुजतः। भुजवलप्रयुक्तशज्गसालप्रहारेणेद्यर्थ: । 'धूम्राक्षस्य शिरोमघ्ये :« ९- 

शबइमपातयत? इत्यादि रामायणवचनादिति भाव: । धूम्राक्षे प्रकम्पनमपति । तरू। ६.८ 

कम्पन इति च वदन्ति । धूम्राक्षप्रकम्पननामानी राक्षससेनानायकाविद्यर्थ: । ह्वेघ: : 
कारेण व्यधादकरोत्। विदारयामासेलथे: । तथा तारेयस्तारासुतो5इदोडपि । ५० . मे 
ढक! । अचलात् । अचलेनेत्यर्थ: । बज्दं््ट द्वेघा व्यधात्। तथा नीलो5पमिसुतो .:४«- 
सेनापतिवेलानिजभ्रुजशक्ते: गहस्त नाम राक्षससेनापतिं द्वेधा व्यधात् । 'ऋ- ५, 
शिलां मूर्ति नीलस्तूर्णमपातयत्' इत्यादि रामायणवचनम् । तत्सवे ध्रूम्राक्षवधाद - 

8 दीप. 

त्तान्तं चकितेभयसंश्रान्तैनेक्तचरेहतशेषे राक्षसैदेशकंधराय रावणायोक्त कथित ;। 
अच्न संक्षेपो नाम गुण: । दत्त पूवचतू ॥ 

अथ तदानीमनीकिनीनाथवधजनितको पोद्या दायो धनोत्कण्ठो द्गाय 
एठ; सकरूजगदण्डभंरितसयानक्जयानकनिनद्वधिरिताशेषशेषाहि -2। - 
चनो रोचिष्णुजिष्णुकोदण्डघर: सहिछूधर इव सुमेश्शुह्नलसमत्त्क्क र-- 

' मलंकुवेन्सवेतश्व॒कितसकरूचत्रइसंघातया लड़येव स्वयमृनगम्यमान 
' ऋमादतिक्रस्य पुरतोरण पुरतो रणप्रचछितमाछोकयनिखिढः,पि 
कापिकृलम ॥ है ह हु ;ल् 

अधेति। अथ सेनापतिनिधनकथनानन्तरम् । तदानीं तस्मिन्समये । अनीकिनीना- 
ञ॒ का पिन सन्त पन्ना सतत 4+तनत+ 

£ ४ १. जनित” इति नासर्ति कचित्. २. 'जयानकभयानक इति पाठ. ३. 'संगतया 
इति पाठ: “चुलित” इति पाठ5:, ५. 'वलीमुखबंलम? इति पाठ 

च० रा० ३२ 



- ३२७४ | चस्पूरामायणम् | 

थाना राक्षससेनापतीनां वधेन विध्वेसनेन जनितो यः कोपोदयो 5मर्षा विभावस्तस्माद्धे तो: । 
आयोधनोत्कण्ठ: समरोत्छको दशकण्ठो रावण: सकलजगदण्डेइशेपब्रह्माण्डगोलके 
भरितः परिपूर्णो भयानकों भयंकरश्व यो जयानकनिनदो जयदुन्दुभिध्वनिस्तेन वधि- 

रितानि वधिरीकृृतानि पूरितान्यशेषाणि समस्तानि च शेषाहिलोचनान्यादिशेषचक्षूं- 
पि च येन स तथोक्त: । तस्थ चक्षःश्रवस्ल्वाहुन्दुभिध्वनिना तछोचनपूरणं युक्तमि- - 
ति भाव: । अनोक्तार्थासंवन्बे5पि तत्संवन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । रोचिष्णुजिष्णुको दुण्ड- 
धरो दीप्यमानजैत्रधनुर्धरों विस्फुरदिन्द्रधनुरक्कितश्च | सलिलधरो नीलमेघ इव । सुमे- 
सश्य्ज्व्वत्समुत्तइ्मत्युननतं रथमलंकुवेन्विभूषयन् । अधिरूढः सन्नित्र्थ: । अर भूषणप- 

योप्तिशक्तिवारणवाचकम! इत्यमरः | तथा .सवेतः समन्ततश्वलितो युद्धसंनद्धतया 
अबृत्तः सकल: समग्रश्व तुरज्ञसंघो हस्त्यश्वरथपादातरूपचतुरइवलं यस्त स तथोक्तस्तस्य 
भांवस्तत्ता तया देतुना खयं साक्षाह्नइयानुगम्यमानो 5न्ुस्तियमाण इवेत्युट््रेक्षा । ऋमा- 
त्कमेण पुरतोरणं पद्चणवहिद्वौरम् । 'तोरणोष्ल्ली वहिद्वीरम! इत्यमरः। अतिक्रम्यो- 
छट्ठय पुरतः पुरस्ताद्रणप्रचलितं युद्धाथ असर्पनिखिलमपि कपिकुें वानरबल- 
मालेकयद्पइयत् ॥ 

जेतारमाहवमुखे दशद्क्पतीनां 

इृष्टा पुरो दशमुख रघुनन्दनस्थ । 
ाधावशेन न चचारू शिरः परं त- 

स्सव्येतरं भुजशिरोडपि ससीक्ष्य लक्ष्यम् ॥ ४८ ॥ 

जेतारमिति | आहवमुखे रणाग्रे दशद्वपतीनामिन्द्रादिदिक्पालकानां जेतारम् । 
कर्कर्मणो: कृति! इति कमणि पष्ठी । ऊध्वोधोदिग्भ्यां दिशां दशसंख्याकत्व॑ वेदि- 
तब्यम् | दशमुखं पुरोड्मे दृष्टा छाघावशेन अहो महानयमिति प्रशंसावशेन रघुन- 

न्दनस्य श्रीरामस्य शिरः परमुत्तमाइमेव न चचाल। किंतु तत्यसिद्धम् । आत्मानुरूपमि- 

स्यर्थ:। लक्ष्य रावणरूपशरव्यं समीक्ष्य दृष्ठा । सब्पेतरम् । दक्षिणसिल्यथ: । मुजशिरो 
आजाग्रमपि चचाल । तदृशनसमय एव श्रीरामदक्षिणभुजः शरचापव्यापारतत्परो 5भू- 

दिति कि वक्तव्यमस्थ धनन््यलमिति भावः । एतेनास्य महावीरलं सूच्यते। 'स वीरो , 

यद्थ वे वीर्यमरिणा युधि वर्ण्यत्ते! इति लक्षणात् । अन्न शिरोभुजशिरइछलनयो: केवल- 
प्रक्ृतत्वात्तत्ययोगिता । वसन्ततिलका द्ृत्तम् ॥ 

55 ३ 6 [न ० 

अथ मदर्गाजतेराधिकर्ताजतदिक्करिमि- 

देशवद्नस्तदा दृशदिगन्तरमन्तरयन् | 
समरमुखे सखेल्पदचड्भमतो विद्धे 

हरिकुलमाछुझें जलधिमादिवराह इब || ४९ ॥ 



युद्धकाण्डम् । 2७4 

अथैति । अथानन्तरं तदा तस्मिन्वानरसेनामियोद ५ हपन्त दाग है 

कमल्न्तं तर्जिता सीषिता दिकरिणो यैस्तैमेद्गजितैर ०.५ ५ ० वा िडन घर "५," 

दशदिगवकाशानिद्यर्थ: । अन्तरयन्नाच्छादयन् । ऊ+ ६.. दे भय १, 

रोति? इति प्यन्ताह्मटः शन्नादेश: । अन्तरमवकाशा'; व इक मर पचडा ४ 

इत्युभयन्राप्यमरः । समरझुखे रणाग्रे सखेलपद्चड्रमतः सविलासपादविन्यासवैचित्या- 

जलूघिसादिवराह इव हरिकुलं वानरसमूहमाकुलं क्षुव्धं विदथे चकार ॥ 

अनन्तरमनाीकास्कन्द्कन्दाल्तामघ वर्षन्तं गिरीन्हरीणामधिपतिम- 

तिनिष्ठरेण मशिना गाठ्मांभन्नन्त हनसन्तमंसन्द्तरलाधवाक्रान्तध्वज- 

किरोदाश्चवल नीलमांप वानरसनापात ाखलद्माप वानरबद् निखि- 5 

कक" 

लजगज्िता महता वकेन वात॒र इब तलराशिमपसारयन्नविरतशरासा- 
4 

रवधिणसभ्यमित्रेण सोासमात्रमाप शत्तया सहला गाढसुरांस वच्याध 

क्रयादाधपाद ॥ 

अनन्तरमिति । अनन्तरमनीकास्कन्दनेन वानरसेनाकुलीकरणेन कन्दलितामर्ष 
समुत्पन्चकोधम् अतएव गिरीन्वर्षन्तं हरीणामधिपातिं सुप्नीव॑ चातिनिष्लुरेणात्यन्तकठे- 
रेण मुशिना । सुश्शिव्दः पुंलिज्ञेडप्यस्ति। यथाहामरसिंह:---सरल्िः स्थादरल्िस्तु 
निष्कनिष्ठिन सुष्टिना! इति | गाडमत्यन्तमभिन्नन्तं प्रहरन्तं हनूमन्तसमन्द्तरलाघवेनानल्प- 

चड्रमणपाटवेनाकान्त आक्रमणविषयीकृते ध्वजकिरीटाअले केतुकोटीराग्रे येन तम्। नि- 
जचक्मणलाधवेन ध्वजकिरीटाग्रदेशावाक्रान्तमित्यर्थ:। अरधर्चादिष्वश्चलशब्दो द्रष्टब्यः । 

' ययप्यश्चलशब्दो वखद्शासु वर्तते । अत एवामरसिंह:---'अश्वर् लंशुकान्तें स्वात! 
इति । तथापि अन्तिमप्रदेशसाधम्यौद्वौणतेति । नीलमपि नीलाख्यं वानरसेनापतिं च 
निखिलमपि वानरवर्ूक निखिलजगजिता सकलभुवनजयिना | “जगती भुवने भूम॑ 
इति विश्वः | महता वलेन निजपराक्रमेण बातूलो वाल्या । 'बाताच्च इत्यूलप्नल्लयः । 
तूलराशिमिवापसारयन्निरस्यन् । ऋद्ग्यादाधिपती राक्षसेश्वरो रावणोडविरतशरासारब- 
पिण निरन्तरवाणपरम्परावर्षिणमभ्यसित्रिणमाभिमुख्येनामित्रं सुष्ठ गच्छतीत्यभ्यमि- 
त्रिणम् । .सोड्स्यमित्र्योड्म्यमित्रीयोषप्यस्यमिन्नीण इत्यपि इत्यसरः । सेमित्रि 
लक्ष्मणमपि। बह्वादिल्लात् इडः । वहादिराकृतिगण: । महत्या शक्तया बह्मदत्तया शक्तया 
उरसि गराढमद्यायतं विव्याथध निजघान ॥ 
नल रन अलसी पक लक या कह 23 ५ 

पाठ:. ५. “अभ्यमिन्रीणसौमित्रि (05 कक हम लक पक । मं इंति पाठ:, ६. हत्या! इति नास्ति कित, 



३७६ चम्पूरामायणम् । 

अवकीये दाशरथिरश्नुझरे- 
रजुजं पुलस्यतनुज च शरेः । 

युगपव्यधात्करुणवीर रसी 
युधि शोकहषेशचर्क च बछ्म् ॥ ५० 0 

अवकीर्येति । दाशरथि: श्रीरामः । अशुश्रै्वाष्पप्रवाहरतुजं शक्तिविद्धं लक्ष्म- 
णम् । तथा शरैवीणेः पुरुस्लवंशोद्भवं रावणं चावकीर्य विक्षिप्य । लक्ष्मणं प्रति रु- 
दिल्ला, रावण बिड्धा चेल्यर्थः । युधि युद्धे करुणवीररसी शोकोत्साही स्थायिनों रसवि 
शेप युगपदेकवारमेव व्यधादकरोत् । तथा ब्ल वानरसैन्यं शोकहपोभ्यां शबर्रू सं- 
,कीण व्यवात् । लक्ष्मणोपहतिजनितनिजशोकेन शोकः, रावणप्रहरणेन हे इति वि 

वेकः । ननन््वन्योन्यविजातीययोः करुणवीररसयो: कथे युगपद्विधानमिति चेत् , 'रसा 
कार्यवशात्सवें मिलन्त्येव परस्परम' इति सर्वेपां रसानां कार्येसंभवाददोष इति संक्षेप: । 
प्रमिताक्षरात्त्तम् ॥ 

आधूय मोहमहितोन्मथनाय याव- 
त्सौमित्रिरुन्मिषति संयति तावदेव । 

पौलस्ममेष परिभूय परं तदीया- 

न्प्राणान्ममोच दयया न मुमोच वाणान् ॥ ५१ ॥ 

आधूयेति । सीमित्रिमोदं मूच्छामाथूय निरस्य संयत्ति युद्धेडहितोन्मथनाय शा- 
तअवविध्वंसनाय यावद्यदोन्मिपद्मवबुध्यते, तावत्तदानीमेव । “यावत्तावच्च साकल्ये- 
अइव्धी मानावधारणे” इत्ममरः । एप श्रीरामः पीलस्त्यं रावण परिभूय तिरस्कृत्य दयया 
तालिककृपया तदीयान्रावणसंवन्धिनः प्राणास्परं प्राणानेव मुमीच ततद्याज । बाणा- 

स्वु न मुमोच । प्रथममेव क्रिमय॑ हन्तव्यः । ततो गृहं गल्ना पुनरागच्छलिलत्युपेक्षित- 
वानिल्र4: । बसन्ततिलकाबइत्तम् ॥ 

प्राप्य तत्परथर्म युद्धे पराजयमुदेजयन् । 

दुशाननः पुर्री प्राप दिनदीपद्शाननः ॥ ५४ ॥ 

प्राप्येति । दशाननस्तदेव प्रथर्म तत्मथम पूविम । यदाकदाप्यसंसावितल्वादिति 
भाव: । पराजय॑ श्रीरामादपजय आप्योदेजयन्प्रकम्पमान: । उत्पूर्वात् 'एजू कम्पने! इति 
बातो: शतृग्रद्ययः । अत एवं दिने5हनि यो दीपस्तस्थेच दशा येषां तान्याननासि 
यसत्र स तथोक्त: । तेजोहीनवदनः सन्निद्यर्थ: । पुरी आ्रप लड्ज प्रविवेश ॥ 

१. एप समुदश्नति तावदेव” इति पाठ, 



गुक्नकाण्ठम् । नए (| | 

रात व; 

छा5 रागाई एड, दि चतगे दे च। 
न की ] न 

ये रबान्स धो «) के पेय: 0 आम का 
है 5८ हा पे न क # मन न 0 

5 तर 2 | ॥ १ $7 पा है| बन बा दुइ पी पा ५. | ३) औ।॒ ह०47॥ ० ॥। 

जी] ् न्को ७३२ जय 

गान प्रमानयदितसददपारिए्त छ्ृंसश्नछग झुंदी सीरमबादीन् ॥ 
आगतमिति । 

बज ब्घ ] न व 

त्द्ः झ, द* 
ब्पूड 25 आद, 5 ७78 

आहत 55 ; मु 

३.९७, | #%७ ४ पक 5 नदब धज,त 5»्प पं पिमारब पद ३ 5५८४, । 
पक: 4 है रद रचा 4 पदबद कद 8 ३३... थी ािक।| 

६४८० दम पा 

कपथे; कंफसेयानां कापि सेचे विभ्ीपिका । 
गापरभृतपृत्र बः प्राकुस ससथेक्रतग ॥ ७७४ ॥ 

गज 

१ जाफासश्रॉचिंत' शंत पाठ, २, 'अवलंक्य' शांत पाठ: ३. 'पारिपुवत्युबंध 
इति पाठ, ४. 'सा” इति नास्ति क्चित. 



३२७८ चस्पूरामायणम् । 

ऋपय इति । हे कपयः, सेयं परिद्श्यमाना व्यक्ति कैकसेयानां कैकसीगर्म- 

संभूतानां मध्ये । 'ल्लीम्यो ढक! | कापि काचन विभीपषिका वित्रासभूसिका । अतो 

वो युप्माक पूर्व भूत॑ भूतपूू्वम | ततो नञज्समासः । अच्छ्चरमिद्यर्थ: । सप्सुपेति 

समासः । श्राकृतं छोकसाधारणं ग्रकृतिसिद्धं वा । भयपेकृर्त पछायसानादिभयज- 

नितविकारों मा भून्न भूयात् । प्राकृतजनैरिव महावीरेयुष्मामिन भेतव्यमितद्यथं: । 

“माहि छुट्ट! इस्राशिपि छट्ट ॥ 

अथ हरयोडपि सरयमननयसंगतमझदवचनसवघारयन्तो घारवन्तः 

समरसंनाहँ दिड़-नागा इव प्रतिनिद्ृत्ता। प्रेमत्तामिवरावर्ण रावणानज 

वेन्ध्याचछमिव युगान्तानिछा।. समन्तादाह्मतगाराभस्तरु।भरप्य- 

बाकिरन ॥ 

अधेति । अथानन्तरं हर॒यः कपयोडप्यनुनयसंगतं तत्कालोचितप्रार्थना- 

सहितमहदवचनमवधारयन्त आकर्णयन्तः । अत एवं सरय॑ सत्वरं समरसंनाहं 
रणोत्साहं धारयन्तो दधाना दिद्दनागा दिग्गजा इवेत्युपमा । ग्रतिनिद्वत्ताः अल्यागताः 
प्रमत्तमरावणमिव स्थितम् । अप्रकम्प्यपराकममिल्यर्थ: । रावणानुजं कुम्भकर्ण 

युगान्तानिछा: प्रउयकाऊवायबो बविन्ध्याचलमिव समन्तातू । सकलदिस्श्य इ- 
त्थथः: । आहतरानीतैगिरिभिस्तरुभिरप्यवाकिरनू । अभिवव्ृप॒रित्यर्थ: । अत्र 
किरसेब्ट्यथत्वाद्विरितरूणां करणत्वम् । विक्षेपार्थ तु कमत्वम् । एवं सिन्चतीद्यादि- 
नामपि । सिश्नतराद्रीकरणार्थत्वाइवद्रव्यस्य करणत्वम् । यज्न तु क्षरणत्वमर्थ:, तत्न 

द्रवद्व्यस्य कर्मत्वम् । यथा--“अम्भतं सिश्वति, अम्ृ॒तैवी बषु: इल्मादि वोध्यम् ॥ 
+ फ 45५ 

क्षिप्ताः संयति पप्पिताः क्षितिरुह॒स्ते रक्षसो वक्षसि 
प्रस्विन्ने पटवासपांसब इवाठीयन्त चर्णीकृता; । 

मुक्ता ये धरणीघरा मुहरमी तद्ठाहुसंबद्द ना- 

स्त्याइल् पुनः प्रहतुरभवन्खेदाय भेदाय च ॥ ५५ ॥ 
क्षिप्ता इते । य इलघ्याहार: । यत्तदोनिंद्यसंबन्वात्युष्पिता: संजातपुष्पा: । 

तारकादितादितच्। विशेषणमेतत्पटवाससत्वी पयोगार्थ द्रथ्व्यम् । ये क्षितिरुहो बृक्षा: । 
क्विप्र। संयति बुद्धे क्षिप्ता विकीणी: । वानरैरिति शेप: । ते क्षितिरुहः । प्रखिन्ने करो 

० ०छ 

वानुभावन्ल दाद । स्विग्यतेनिष्ठातकारत्य नकार: । रक्षस: कुम्भकणस्प वक्षसि। अतिकठोर 

इति साव: । चूणाकहृता: सन््तः । पठवासपांसव इच पिछातपरागा इच । “(पिशतः पद- 

१, संनाद्ान्दिग्मागा:” इति पाठ:, २, अमत्ताशयम्” इति पाठ:. ३. 'अपि! इति 
नाल्ति कथित्, ४. लि: इति पाठ: ५. परम? इति पाठ:. 



न रा युद्धकाण्डम् । 

वासकः? इत्यमरः । अथवा पटवासों नानाविधकुसुमादिखुगन्धद्न .'+ बा नगद 

चूणणस् । 'पठवासो गन्धचूर्ण सुमायैरधिवासितम् इल्यमिधानात् । ६:०७ हर. ०, । 

तन्न संसक्ता व्भूवरित्यथः । 'लिडः छेषणे! लडि तडू । तथा थे ५६ “पता पा 

मुहुः पुनः पुनर्मुक्ता: क्षिप्ता अमी धरणीधरास्त्थ कुम्मकर्णस ८: प:/./ हो 

दुद्धेतोः प्रद्याइल प्रातिलेम्येनागद्य प्रहतुं: परग्रहरतुरेव खेदाय अद्क पंथ एए । 

अन्न पूर्वार्धे क्षितिरुहचूर्णीकृतल्वासंवन्धेडपि तत्संवन्धोक्तेरतिशयो .: । ० कई 

वक्षसस्तावकाठिन्य व्यज्यते । तदुनीविता चेयं पठवासपांसव इवेः: ५०८. ७ ५4 । 

उत्तरा्ध तृक्तार्थासंवन्धे5पि तत्संवन्धोक्ते रतिशयोक्ति: । तथानथोटि- ४ िपा +- 

कारश्रेति संकरः । 'विरुद्धकायसयोत्पत्तियन्रानर्थस्य वा भवेत् । विरूप:०णा + +े थक 

पमालंक्ृतिल्लिधा ॥१ इति लक्षणात् । शादूलविकरीडितं इत्तम् ॥ 

ज्यलद्नर्ं त्रिशूलमुपरिश्रमयज्नमय- 

ज्नयमवनीमनीकमद्खेलनदुरूलितः । 
सपदि बभज नीलमृषभं शरसे च बला- 

दहरत गन्धसादनमरुन्ध गवाक्ष्सपि ॥ ७5 ॥ 
है 

ज्वलूद्दि । अय॑ कुम्भकर्णों ज्वलद्नरं अज्वलब्बलनं॑ त्रिद्सुत (पा धन 
यंश्वाल्यन्नवनीं भुवं नमयेश्वालयन् । निजपादघातेन कम्पयब्ित्यः:: । गम 
युद्धामिनिवेशदर्पेण यत्खेलनं छीला तेन दुरेलितो दुविकसितः सन्तू ; «५६ ४८ एप 
वलान्निजवाहुपराक्रमान्नीर॑ ऋषम शरमभं चेत्ति त्रीन्वानरसेनापर ५८. मंद * 
तथा गन्धमादनमहरत-। ग्राहरद्त्यर्थ: । गवाक्षमप्यरुन्ध रुरोघ । २६.०६ एछ ४५६ ॥ 

ततश्र सहजर्भयचापत्याधिगवराघवं राधव॑ शरणसश्षत्रार्म भासरा- 
नीकसाश्रासयन्विश्वाधिकविपुलभुजवीयों विकीये द्विघषति समय पर 

(> 3 ८5५ 6५ 0 य + आई । द्धूं ३ ५. ५ है. तान्विधाय च् विचित्रसतिचिरं युद्ध नक्तचरविमुक्तर्धात्नीधरावलिः कु-_ 
लिशदारित इव कुलभूधरों धरायामचेत्तनः पपात हरिकुरूपतिः ॥ 

ठत इति । ततस्तदनन्तरं॑ च । सहजे कपिकुलखाभाविकानैसगिके थे भयचा- 
पले ताभ्यामधियतं प्राप्त लघुत्वं येन तत्तथोक्तम । अत एव राघवं शरणं रक्षकम् । 
शरण गणहरक्षित्रो: इत्ममरे: । अश्वुवान॑ प्रोप्रवानम्। “अश्न॒ व्याप्ती! शानच् । वानरा- 
नीक॑ वानरसैन्यम्। “अनीकं तु रणे सैन्ये? इति विश्व: । समाश्वासयन् । विश्वाधिकवि- 
पुल्भुजवीयों लोकोत्तरमहाबाहुपराकमशाली हरिकुलपति: सुग्रीवो द्विपति कुंम्मकर्मे 
न कििएजाइटलआटआ लत स पनत नस नल तन न तर ननसल+++++ तन +-+++-ननत+-+ नस भ> जप 45-3२ 5-०२ 5 8) 

* १.. व” इति पाठः, २..राघवानीकम इति पाठ, ३, “च! इति नाखि कथित, 
४. 'वानीघरवश:? इति पाठः. ५. “अचेतन इब” इति पाठः, 



३८० चस्पूरामायणम् । 

सर्वतः समन्तात्पर्वतान्विकीय विक्षिप्य । तथा विचित्रमाश्चर्यकरं युद्धमतिचिरमलन्तं 
[की न्द जप हन्ग. है कक 

विधाय । ततो नक्तंचरेण कुम्मकर्णन विमुक्ता विक्षिप्ता धात्रीधरावलिः पवतश्रेणि- 

अस्त स तथोक्त: । कुम्मकगहस्तविमुक्तपर्वताहत इत्यर्थ: । अत एवाचेतनो निःसेज्ञः 
सन् । कुलिशदारितो वज़ायुधविदलितः । द्वादिनी वज़मस्री स्थात्कुलिशं भिदुरं 
पवि:? इत्यममरः । कुलभूधरः कुलपर्वत इवेत्युपमा | धरायां पपात । तथा च रामाय- | 

ण़म--“स तत्तदा भम्नमवेक्य शुरू चुकोप रक्षोड्थिपतिमहात्मा । उत्पाव्य लझ्लम- 

स्यात्स बूद्टं जघान सुग्रीवमुपैद्य तेन ॥ स शैलम्टद्वाभिहतो विसंज्ञो नेदुः प्रहृष्ट युधि 
यातुधानाः ॥१ इति ॥ 

तत्त: कि जातमत आह--- 

परिगृह्य त॑ झटिति बाहुपअरे 
चलिते पुरं तदनु रावणानुजे । 

अविनीतवालिकृतमद्य नः प्रभो- 
८७ ८6७ ५ 

रयश: प्रमृषण्टामात हृष्माशर। ॥ ५७ 

परिगृद्येति । तदनु पतनानन्तरं रावणाजुजे कुम्भकर्ण झटित्यक्सा त॑ सुग्रीव 
चाहुपजरें। दोमेण्डलेनेल्यथं: । अधिकरणविवक्षायां सप्तमी। परिण्ह्य एहीला | पुरं लड्ढं 
ग्रति चलिते प्रद्वते सत्मविनीतिनामर्पितिन वालिना कृतं नोडस्माकं प्रभोः स्वामिनों राव- 
णस्यायद: । वालेन निवध्य कक्षनिक्षेपणरूपकृतट्यजनितापकीर्तिरित्यथ: । अद्येदानीं प्र- 
स्ट शोधितम् । अस्मत्खामिविरोधिवाल्यनुजस्थ त्तदनुजेन कुम्भकर्णन तथा नीत्तत्वा- 
मिराकृतमिल्र्थ: | इतीत्थम् । मलेति शेपः | आशरे राक्षसैहं संतुष्म् | मझुभाषि- 
णीड़त्तम् | लक्षणमुतक्तम् ॥ 

हु ये [0५ 

सेत्र विचित्रकुसमपरिमलशिशिररथ्योपचारसचेतनोद्रीवसुप्रीवन- 

खमुखाकलितशूपेंणखामुखानुकारों दारुणाकारः सचमत्कारं प्राकारमुं- 
(कप £ ०/< प 

त्॒ुद्याक्षिगतमेनमनालक्ष्य वेलक्ष्यतः प्रतिनिद्व॒त्तो दृत्तोर॒ुविपमतारके- 

क्षण; क्षणदाचरः प्रतिशक्षणमतिश्षीबतया प्रतिपक्षवलामिव स्वबलूमपि 
जे > आप कप * ८6. 

भक्षयन्नलछक्षयन्सोमित्रिमद्रिशिखरं विमुश्चन्नेवायमजसा राममाजगास ॥ 

तत्नेति | तत्न लड़ापुरे विचित्रा विविधा: कुसुमपरिमलछाः पुष्पगन्धा येझु ते 
तथोक्ता: शिशिरा जलसेकादिना झीतलाश्व ये रथ्योपचारा: पुरवीधीग्रसाधनक्कि- 

१. तत्र चा इति पाठ: ३२. 'शिशिरोपचार! इति पाठः. ३. 'दारुणाकारः? 

टूति नास्ति कचित्. ४. “प्राकारम” इति नास्ति क्चित्. ७. समुत्ततुल इति पाठ:. 
६. अतिनिश्नत्तों विशत्तोरुत्तारकेक्षण:? इति पाठः, ७. 'खपक्षवल्म? इति पाठः. 



कि) युद्धकाण्डम् । ह्रे८ 

यास्तैः: सचेतनः सर्ंज्ञोइतएवोड़ीव उन्नतकंधरश्व सुग्नीवस्त(्स नखमुखेनखा# ब्याह 

लितो विरचिंतः शुपणखाया मुखानुकारों मुखसादृश्यं यस्त्रस तथोक्तः। सुप्रीवद-.५- 

भिन्नकर्णनास इल्यर्थ:।अत एवं दारुणाफारो भरयंकराकृतिः । सचमत्कारं चमत्कार न | 

यथा तथा । चमदिव्यलुकरणशब्दः । चमत्कारलक्षणं तु---झुखदुःखारुतान-' प:- 
चैश्रित्तविक्रिया । चमत्कारः ससीत्कारः शरीरोहासनादिभिः ॥' इति । आकार २-०; 

आकारो वरण: साल: इत्यमरः: । उत्छुल्योछ्तय । अक्षिगतं चक्षुगोँचरं 

द्वेष्ये लक्षियतों वध्य:” इत्यमरः । तमेनसीरग्डुर्दशाकारिणं सुप्रीवमनाल 

विगत॑ लक्ष्य यस्य सः । विलक्ष्यो विहुलस्तस्थ भावों वेलक्ष्यम् ।॥ ब्राह्मणादिल्वा:' »'. । 

ततो द्वेतोः प्रतिनिदृत्तः सन् युद्धाय अलद्यादृत्तः । इत्ते वतुलाकारे उरुणी ५ 
' विषमतारके न्यूनातिरिक्तकनीनिके च॒ ईक्षणे नेत्रे यस्थ स तथोक्तः। बिररत 

इत्यथ: । “निस्तुलं ब॒तुलं इत्तम! इद्यमरः । सोड्य॑ क्षणदाचरः क्षपाचरः कुम्मक: 
“त्रियामा क्षणदा क्षपा? इत्यमरः । अतिक्षणं क्षणे . क्षण । क्षीवत्ते माय्तीति « 
मत्तः। भत्ते शौण्डोत्कठक्षीवाः” इत्यमरः । क्षीव् मंदे” इति धातोः । “अनुपसर्गे ८(:: 
क्षीवक्रशोछ्घा? इति निछान्तो निपातः। ततस्य भावसया । 'सब्घतया! इ, पड 

 विमूढतया । ग्रतिपक्षवर्ल शचन्नुसैन्यमिव स्ववलमपि भक्षयन्सोमित्रिमस्युक्न॒त ७४ 
लक्षयन्मत्पराकमस्यायं कियानित्यलक्षीकुर्वन्नद्विशिखरं ग्रिरिश॒ज्ञ विमुश्ननेव 5:४६ ५ 

सन्नेव । अज्ञसा झडिति राम॑ श्रीराम॑ अतद्याजगाम ग्रप । अभ्युजगामेलथेः ॥ 
4 

विच्छिद्याशुमथार्धचन्द्रसुखतो बीरो रघूणां पति- 
बोणानत्र सुमोच वालिदलनान्मारीचममच्छिदः । 

आलोक्याथ स तान्विदारितर्खरानस्मिन्नकिंचित्करा- 
५ े ८ जे र्य .. न्वायब्यं पुनरेन्द्रमप्यरिवधूवेधव्यथुर्य दे ॥ ५८ ॥ 

विच्छियेति । वीरः शरो रघूणां पतिः श्रीरामस्तत्कुम्भकर्णविमुक्त::..। 
खरम् । अधंचन्द्रमुखतः | अधेचन्द्राख्यवाणविशेषाग्रेणेत्यर्थ: । विच्छिद्य * 
अन्न कुम्भकर्ण चालिदलनान्वालिविनाशकान्मारीचस्थ मर्म छिन्दन्तीति तथो .:६.. 
भारोचमारकानित्यथ: । विदारितः खरो येस्तांश्व वाणान्मुमोच प्रयुयुजे । अच 
दलनस्प॒ मारीचसमैच्छेद्कस॒ खरविदारिणश्रैकैकललेडपि वहुबचन ग्रयोगर -::,८ 
णामनेकल्लाडुपपद्यते । तथा विदारितखरानित्युत्तरा्धस्थितल्ले5प्येकवा 
वाक्यसंकीणदोष: । अथानन्तरं स रामस्तान्वाणानस्मिन्कुम्भकर्णेडकिंचित्कर:*. ६: रा 
करान् | मोघानिति यावत् । आलोक्य दृष् । एतेनास्य वालाग्रपेक्षया महा- ;४.: 
संपन्न सूच्यते । वायव्यं वायुदेवताक दिव्यात्न दधे अमुक्तवान् । वबाहुच्छेद्: (5:४६. 

* भिन्दञ्शूलम इति पाठः, २. वालिविपद्ः? इति पाठः, ३. 'शिखान? इति 
पाठः, 
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४] बरः । पुनर्भूयोष्प्यरिवधूवैधव्ये शन्रु्धीवैधव्ये धुरओ शुरंधरम् । शब्रुनाशकमि- 
त्ववें: । धुरो यडुकी' इति यद्व॒त्ययः । ऐन्द्रमिन्द्रदेवताकमप्यस्र॑ दघे। तब्छिर- 
इछेदार्थमिति भावः । शार्दूलविकीडितं इत्तम् ॥ 

रामाज्ाईलितेपु राक्षसपतेरक्लेषु तुझो भुजः 
रु 

प्रागेकों निषपात मन्द्र इव प्रत्मथिसेनाम्बुधों । 

सिन्धों निष्पतितः परोडपि दद्शे सेतुद्धितीयों यथा 
छिन्न॑ व्योञ्नि शिरस्तुरीयमभवत्कूदं त्िकूटस च ॥ ५९ ॥ 

रामास्त्रादिति । ततस्तदनन्तरम्। रामाल्ात्। रामाजैरित्यथ: । राक्षसपतेः 
कुम्भकर्मस्याग्रेपु वाहाग्वयवेपु दलितेपु छिन्ेपु तुझ्ञ उन्नत एको भुजो वाहु: प्रावप्रथर्स 
अत्यभधिसेनाम्वुधी शब्रुसैन््यसमुद्रे इत्युपमितसमासः । मन्द्रो सन्द्राचरू इवेत्युपमा । 
पपात । सिन्धौ समुद्रे निष्पतितः प्रविनष: परोषपि भुजो द्वितीयः सेतुयेथा सेठुरिव 
दब्शे इस्युट्रेक्षा । तच्छिन्नं विदारितं शिरः शीप च व्योम्न्याकाशे चयः कूठा 
यस्म तस्य त्रिकूटस्थान्वर्थनान्नो लड्ढाधिष्टानभूतस्थ पवेतस्थ तुरीय॑ चतुर्थम् । “चतु- 

रश्छयथावायक्षरलोपश्रा इति छतप्रत्ययः । कू्ट शिखरमभवदिति गम्योप्रेक्षेति 
तिसृणां संसरष्टि: । दत्त पूर्ववत् ॥ 

तदनु तदनुमोद्भरितहरिवछकोछाहुछाकणनविदि्तिकुस्भकर्णवधपरि- 
स्लानमुखेन दृशमुखेन सहोद्रमहोदरमहापाशों सहायो विधाय समा- 

न्नि 0 

दिष्टा: कुमारा: नरान्तकदेवान्तकातिकायन्निशिरसः शिरसादाय पि- 

तुनिदेश निवेशमिच पिठृपत्तेः प्राविद्न्षगी समीकभुवम् 0 
तदन्घधिति। तदलु तदनन्तरं तेन कुम्भकर्णवघेन योज्चुमोदस्तेन भरितानां पृणीनां 

हरिवलानां वानराणां कोलाहइलस कल्कलस्पाकर्णनेन विदितो विज्ञातः कुम्मकर्णवघो 
येन स तथोक्त: स चासी परिम्लानमुखः शोभाहीनवदनश्रेति विशेषणसमास: । तेन 

दश्षमुखेन रावणन सदहोदरी महोदरमहापाश्वी नाम राक्षससेनानायकी सहायी रक्षकी 
विधाय छृत्वा समादिष्टा आहप्ता नरान्तको देवान्तको5त्तिकायल्लिशिरा इत्युत्कटा- 
भिधानाश्वत्वारः झुमारा: पितू रावणस्थ निदेशमाज्ञां शिरसादाय ग्दहीत्वा। अमी 
कुमारा: पिठपते: प्रेतराजस्थ । 'धर्मराजः पिठपति: समवर्ती परेतराद्र/ इद्यमरः । 
निविश्यतेडत्रेति निवेश स्थानमिवत्युत्पेक्षा । समीकभुव रणभूमें समाविशन्प्राविशन, ॥ 

अजनि पुनः समीकमनयोरुभयोवेलयो- 

ए 

कं 
हि 

रदलिते मुखेडपि यदनुज्शितरोपभरम् । 

१. डदइलितेषु! टृति पाठ: २. “्रिशिरसः पितुनिदेशान्! इति पाठः, ३, च! 
इ॒ति पाठः, 



युद्धकाण्डम् ।. ३८३ 

अमरमसगीदशामपि यदांशयपूर्तिकरं 

समरसमुत्सुकेन मुनिना यददृष्टचरम् ॥ ६० ॥ . 

अजनीति | पुनर्भूयोउप्यनयोरुभयोवेलयोव॑नरराक्षससैन्ययो: समीक॑ युद्धमजनि 

जातम् । जनेः कर्तरि छह । 'दीपजन-+ इत्यादिना च्लेश्विणादेश: । कीदृशं समीकमित्य- 

त आह--यत्समीक मुखेंड्वदलिति सति। अन्योन्यमुखभज्जे जाते सत्मपीत्यथ: । अचु- 

ज्मितोषत्यक्तो रोषभरोष्मषातिरेको यरस्मिसत्तथोक्तम् । सैनिकानाममषोंतिशयेन 

पुनः अवर्धमानमित्यर्थ: । अमरसंगीदर्शां स॒रसुन्द्रीणामत्याशयपूर्तिकर॑ मनोरथपरि- 

पूरकम् । महावीरोपसंहारकत्वेन ग्रत्येकमकेकवरलाभादिति भाव: । तथा यत्समरसमु- 
त्सुकेन समरोत्कण्ठितिन | कलहप्रियेणेति यावत् । झुनिना नारदेनादृश्व्चरमदृष्टपूर्वम् । 

भूतपूर्व चर? । इत्यंभूतस्य पूंवे यदाकदाप्यजातत्वादिति भाव: । तादशं युद्धमजनीति 
संबन्ध: ॥ 

2 0 लेसन ओर 

समाथ शलादथ वालिनन्द्नो 

नरान्तक संयति वानरान्तकम् । 

हनूमता सोडपि हतः सुरान्तकः 
हे ली 50 हक हि । पन्त् 

पुरानतकेनेव यथा पुरान्तक; ॥ ६१ ॥॥ 

ममाथेति । अथानन्तरं वालिनन्दनो5च्नदः संयति युद्धे वानरान्तक वानरनाशर्क 
नरान्तक शैलात् । शैलेनेत्यर्थ: । ममाथ विदारयामास । तथा हनूमता स असिद्धः 

सुरान्तको देवान्तको 5पि पुरा पूर्व पुरान्तकेन त्रिपुरजयिना शंशुना । इवशव्दो वाक्या- 
लंकारे । श्वेतीषद्थोपमोत्प्रेश्षा वाक्यालंकारेपु” इति गणव्याख्याने । अन्यथा यथे- 

तीवाथवाचिना शब्देन पीनरुक्तयदोषो दुर्वारः स्थात् । अन्तको यथा मृत्युरिव । हतो 
सारितः । उपमायमकयोः संरृष्टि: । वेशस्थदत्तम् ॥ 

अनन्तरमसमसमरशीलेन नीलेन निहते महोदरे मारुतिसथितशि- 
रसि त्रिशिरसि विशसितेषु महापाश्ोदिषु वाहिनीपतिष सलिभेरविषाद 
राषपरवशोा नशाचराकार इव तमानेकाय; ससरसातिकाय; समागतठ् 

बत्रासुर इब सुत्राग्णा सुमित्रासतेन सह वितेने विचित्रमायोधनम् ।। 

अनन्तरमिति | अनन्तरं नरान्तकदेवान्तकवधानन्तरमसमसमरशीलेनासाधारण- 
रणकर्मांचरणतत्परेण नीलेन महोद्रे निहते सति । तथा त्रिशिरसि मारुतिमथितशिरसि 
हनूमद्धिनससके सति । तथा महापार्श आदियेषां तेषु वाहिनीपतिएु राक्षससेनानायकेपु 

१. रुपा? इति पाठ:. २. 'निशाचर:ः सकारः? इति पाठ:, ३, 'सरयम्? इति पाठः, 
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विशसितेषु विनाशितेषु सत्स | ऋषमेणेति शेप: । निर्भरविषादरोषपरवशः समुत्कठ- 
रोपशोकाक्रान्तान्तःकरणो निशाचराकारो राक्षसदेहथारी तमोनिकायोडन्धकारपटल 
इव । स्थित इत्युट्प्रेज्षा । अतिकाय: समरमागत्य । सुत्राम्णा वासवेन सह । खुत्रामा 
गोन्नभिद्वज्जी वासवो वृत्रहम इपा! इत्यमरः | बत्रासुर इवेत्युपमा | सुमित्रासतेन लक्ष्मणेन 

विचित्रमाथ्रयेकरमायोघनं वितेने । जन्यमकरो दिल्यर्थ: ॥ 

सच सुचिर नियुध्य तमबद्धथ इतीशवरा- 

दुनिछगिरा विवुध्य पुनरत्लमधत्त विधेः । 
दलितमनेन तद्दिवि ससुत्पतितं जगता- 

मतनुत राहुभीतिमघिकामतिकायशिरः ॥ ६२ ॥ 
स इति। स सीमित्रिश्व सुचिरसतिचिरकालं नियुद्ध युद्ध छृत्वा तमतिकायमीशव- 

राष्ट्र्ववरादवध्यो वधितुमशक्य इत्येवमनिलऊगिरा वायुवचनेन विवुध्य ज्ञात्वा । पुनःशब्दो 

वाक्यालंकारे । विधेरज्न त्रहद्मात्रमधत्त प्रायुक् । अथनेन ब्रह्मात्रेण दलितं विच्छिन्न 
सत् दिव्यन्तरिक्षे समुत्पतितं समुद्गतं तत्प्सिद्धमतिकायशिरो जगतां लोकानामधिकां 
वहुरां राहुभीतिं राहुरयमिति शआ्रान्तिसमुत्पन्नां भीतिमतनुताकरोत् । अन्नातिकायशि- 
रसि राहुश्रमाद्भधान्तिमद्लंकार: । “कविसंमतसाहद्याद्विपयें पिहितात्मनि । आरोप्य- 
माणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान्मतः” ॥ इति लक्षणात् ॥ 

अनुनीय रावणिरथो विधुरं 
'पित्तरं दधत्प्रथुसमीकधुरम् । 

स रथी समेतद्य सधनुः शरधी- 
4७.७ 

सालतश्मामरासदाशरथा ॥ ६४ ॥॥। 

अज्ञनीयेति । अथानन्तरं स ग्रसिद्धो रावणिरिन्द्रजिद्विधुरं सहोद्रकुमारवधश्रव- 
णजनितशोकविहलं पितरं रावणमनुनीय “न तात मोहं परिगन्तुमहंसि! इत्यादिना 
समाधाय एशुसमीकथुरं महारणभारं दधदधान: । युद्धसंनद्ध इस्थ: । 'नाभ्यस्ताच्छतु:! 

टति मुमभावः । रथी रथारुढः । सह घनुपा सथनुः कार्मुकधरश्व सन् शरधी तृणीरों 

समेद्य | धृलेल्यथ: । शरा इपवो धीयन्तेषनयोरिति शरघी । “कर्मण्यधिकरणे च? इति 
क्रिपप्रद्यय: । तृणोपासद्रतृणीरनिपक्ञ इपुथिद्यो:? इल्यमरः । चमूमिः सेनामिः सह । 

अन्न सहझब्दाप्रयोगेडपि तदथंगम्बतायाम् (इद्धों यूना? इति ज्ञापनात्ततीया । दाशर- 
थी अमि । रामलरुक्ष्मणयोराभिमुख्येनेतद्यर्थ:। 'अभिरभागे” इति कर्मप्रवचनीयलाहि- 
तीया। चलितः प्रत्ृत्तः । प्रमिताक्षरात्त्तम ॥ 

१. इतीव वरात इति पाठः, ३. 'शरबि:! इति पाठः. ३. “अधिदाशरथी” इति 
पाठ:, 



युद्धकाण्डम । ३८५ 

आागत्य समर्मरातिजयमनारेथाय रथाभिरक्षां रक्षांसि परितः प्रक- 

ल्प्य॑ प्रवप्ये च ह॒विषा प्रंदृक्षिणशिख शिखावन्त सैंआ्राधिगतंविविधंश- 

स्ाणि दधानस्तिरोधानं गयनगत एव निशितमुखेः शिलीमुखैसिसोय नि- 
खिलमर्माहतिं नि्ख्िशक्रमः ऋव्यादों व्याध इव हरीन्विधुरीचकार ॥ 

आगत्येति । समरं युद्धश्ववमागत्य प्रविश्य । अरातिजयमनोरथाय । शब्रुजयम- 
नोरथसिद्धर्थमित्यथः । रथामिरक्षाम् । निजरथगुप्तिमुद्दियेति शेषः । परितः समन्तात् 
रक्षांसि राक्षसवीरान्प्रकल्प्य नियोज्य । हविषाज्यादिना | प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम् | ति- 
प्दुप्रश्टतित्वादव्ययीसावः। प्रदक्षिणं शिखा ज्वाला यस्य॒ तम् । 'घुणिज्वाले अपि शिखर! 
इल्यमर: । एतेनास्स जयप्रदत्व॑ सूच्यते | तदुक्तम--€व्थ॑ प्रदक्षिणगतों हुतभुद्नृपत्य 
धात्रीं समुद्ररशनां वशर्गां करोति' इति । शिखावन्तमर्ि प्रतप्य॑ संतर्प्य व । मच्चा- . 
घिगतविविधशल्ञाणि मन्तसामथ्येसंग्राप्तनानाविधाल्लाणि द्धानो धारयन् । तिरोधाः 
नेनान्तर्धानेन गगनगतो5न्तरिक्षवर्ती सभ्नेव निशितमुखैस्तीक्ष्णाग्रे: शिलीमुखैवाणैः । 
निखिलमर्माहतिमशेषचमूममंच्छेद निमौय ऋृत्वा निरगेतज्निंशतो5छुलिभ्य इत्ति निल्चिंश:: 
खद्गविशेषः । तृण्यां खब्ने तु नि्लिंशचन्द्रहासासिरिषध्य/ इस्सरः । क्रम: परिपाटी: 
यस्थ स तथोक्त: । खब्नवद्विभेदक: सन्नितद्यर्थ: । ऋव्यादान्पक्षिणो व्याधो छ॒ब्धक 
इवेत्युपमा । व्याधों स्ुगवधाजीवो म्ुगयुलुब्धकश्व स/ इत्यमरः । हरीन्वानरान्विष्ठ- 

' रीचकार । मूच्छितानकरोदिल्यथः ॥ | 

संहलक्ष्मणं तमपि दाशरथि 
परुषो निदाघ इव पद्मसरः । 

विकलछाशय्य॑ विधुरसत्त्वमर्य 
विरचय्य धाम च जगाम दनेः ॥ ६४ ॥ 

सह्देति। अं रावणिः सह लक्ष्मणेन सहलक्ष्मणम्् । 'तेन सहेति तुल्ययोगे” इति 
वहुब्नीहि: । वोपसर्जनस्थ” इति विकल्पात्सहशब्दस्य सलाभावः । त॑ दाशरथिं श्रीराममपि 
परुषस्तीक्ष्णो निदाघो भ्रीष्मकालः । “निदाघो ग्रीष्मकाले स्थाडुणखेदाम्बुनोरपि? इति 
विश्व: । पद्म॑सर: कंमलाकरं शरैविकलाशय्य व्याकुल्मानसस् । अन्यन्न कलपिताधा- 
रप्रदेशं च । “आशयः स्थादमिप्राये मानसाधारयोरपिः इति विश्वः । विधुरसत्त्व॑बि- 
क्िध्शक्तिम् । अन्यत्र विहुलजलूंजन्तुकं च। “विधुरं प्रीलयपेते स्थात्कथटविक्लि्योरपि? 

: १. 'अधिसमरम? इति पाठः, २. 'रथाभिरक्षायै? इति पाठ: ३. अदक्षिणशिखाव- 
नम इति पाठ, ४. 'मन्ननाधिगतानि विचित्राण्यश्नाणि! इति पाठ, ५. 'तिरो- 
सानगत:” इति पाठ:, ६६ 'शरेः” इति पाठ: . ' 

चू० रा० ३३ 
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इति वैजयन्ती । विरचब्य कला । ल्यपि लघुपूवीत्” इस्रयादेशः । इनैमैन्दं मन््दम् । 
कृतकूललादिति भाव: । धाम गृह जगास ग्राप । कछ्ेपसंकीर्णेयमुपमा । अमिताक्षरा- 
ह 29 2 कक । 

: ' '  प्षताकैभवतेजसि क्षंपिंतरामचन्द्रयुतोी | 
विमुच्य सति निगेते विशिंखद्वृष्टिमस्मिन्धने । 

अदीप्तनछ्मसफुरत्कुमुदमस्तनी छोत्पर् 
समुत्तरलजीवर्न समभवत्तदा वाहिनी ॥ ६५ ॥ 

क्षतेति । क्षताकैभवतेजसि निर्वापितसुग्रीवप्रतापे तिरस्कृतसूर्यजनितश्रकाशे च। 
क्षपिता संकुचिता राम एवं चन्द्रस्तस्य गतिः शोभा येन तर््मिसथोक्ते ' अस्मिन्धने 
महात्मनीन्द्रजिल्येव घने सेघे । विशिखवृर्टि शरसंपातं तामेव वृष्टि विमुच्य त्यक्ला 

निर्गते सति । तदा तस्मिन्समये वाहिनी नदी सेना च । 'सेनानयोश्व वाहिनी” इति 
चैेजयन्ती । अदीप्तोषप्रकाशो नलो नलाख्यः कपिनायको5्प्यत्न नलाः पोटगलाड्य- 

हणविद्योपा यस्मिन ।. 'नलः पोटगले राज्ञषि पिठगर्ते कपीश्वरे! इति विश्व: । अ- 
स्फुरन्नदीप्यमानः कुमुदः कपिः । अन्यत्रास्फुरन्यलुछूसन्ति कुमुद्ानि कैरवाणि य- 
स्मिन । 'कुमुदं कैरवे रक्तपक्जे कुमुदः कपी! इति विश्वः । अस्तो नष्यपप्रायो नीलो 
नीझाख्यकपिनायक एवोत्पलम | यद्वा अस्तों नीलोत्पली नीलोत्पलनामानीं कपिनायको। 
अन्यत्र विनश्कृष्णेन्दीवराणि च यस्मिन् । 'नीलऊः कपीशे उद्विभेदे कृष्णे ना तद्गति त्रिषु! ' 
इति नानाथरल्लमाला । समुत्तरलमतिचश्नलं स्थितिविधुरं जीवनं॑ जीवितम् । अ- 
न्यत्रोद्देजितजर्ल य॒स्मिन्कर्मणि त्तथथा भवति । तथेति सर्वन्न क्रियाविशेषणम् । स- 
मभवत् | उक्तरीतद्या शकलिताभूदित्यर्थ: । क्ेपसंकीणेसावयवरूपकम् । पथ्यीइत्तम ॥ 

अचलमथ सलीलमोपधीनां 

हरति हनूसति जाम्बवन्नियोगात्् । 
विचलितमभवद्ठ्॑ विशल्य॑ 

विवुधमनो 5पि विधृतशोकशल्यम् ॥ ६६ ॥ 

अचलमिति । अथ सेनामूच्छानन्तरं हनूमति जाम्ब॒व॒तः परापरशस्य ऋशक्षराजस्य 
नियोगात् निदेशवचनात् । ओपघीनामचर्ल संजीविन्यायोषधिपरवत सडीलमनायासं 
यथा तथा आहरणज्ानीतवति सति । बर्ं वानरसैन्यं विशल्य शल्यरहित सत् । वि- 
चलितमभवत् । पुनर्युद्धसम्रद्वोत्याहमभूदित्यर्थ: । तथा विद्युधानां श्रीरामजयकाह्विणां 
सुराणां मनो5पि । विद्युधाः सुरपण्डिता:' इत्यमरः । विधूत्त विहत॑ शोक एव शार्ल्य 
यत्य तयोक्तम्। वानरसैन्यप्रवोधेन विद्युवाः संतुष्ान्तःकरणा व्भूवुरित्यर्थः । अन्न 
संन्यविद्युधमनसोः केवलप्रकृतत्वात्तल्ययोगितामेदः । पुष्पिताग्रावत्तम ॥ 
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वैनस्तेन सहजतेजोभरितेन दावानलेनेव वानरबलेन दक्षमानां द्- 

रीमिव पुरीसेपहाय पैज्ञाननसिव पहुथानननिदेशतश्चलितमखिलभुवन- 

प्रकस्पनमकम्पनसाहतणबह्लसद्द प्रजब्नसज्रदभुजप्रतापानछशल्भाचुभा- 

वि निशस्य निशास्य च ट्विविदमैन्दावदारितों महारथी शोणिताक्ष- 

विशिपाक्षावषि कोर्पक्षान्तिभ्यां परुषसंरम्भी कुस्मनिकुस्भी महावीरी स- 

मुत्तम्भ्य वाह सुबाहुमारीचाविव राघवमुजाम्यां सुम्रीवहनूमज््यामहुरत 

युद्धमतनिषाताम् ॥ ह 

पुनरिति । पुनर्भूगो5पि सहजत्तेजोभरितेन नैसगिकप्रभावपरिपूर्णन । अन््यत्र 

स्वाभाविकार्चिःसंपन्ेन । 'तेजो5नले प्रभावेडहि ज्योतिष्याचिषि रेतसि? इति वैजयन्ती । 

दवानलेन वनवहिनेव वानरबलेन दह्ममानां भसर्मीक्रियमाणां दरीं गिरिग्ुहामिव पुरी 

लड्डामपद्दाय व्यक्ला पञ्माननं सिंहमिवेत्यनेकेवेयमुपमा । पहंधानननिदेशतो रावणाज्ञा- . 

बचनाचलितं युद्धाय अश्त्तमखिललोकानशेषभुवनानि प्रकम्पयति निपीडयेति निज- 

भुजबलेनेति त्थोक्तमकम्पनमकम्पनाख्य॑ राक्षससेनानायकम् । तथाहतप्लुवन्नसई नि- 

हर्तवानरनिवह॑ग्रजज्जं चेत्युभावपि राक्षसावज्भदभुजञ्रताप एवानलस्तस्मिज्शल्मी 
पतज्जी निशम्य । अज्ञदवाहुपराक्रमहतावाकर्ण्येस् थ: । 'समो पतइ्इलभौ? इत्यमरः । 
तथा मैन्द्द्विविदाभ्यां मैन्दद्विविदाख्यवानरपतिभ्यामवदारितों विनिहतो. महारथी। 
आत्मानं सारथि चाश्वान्रक्षन्युस्वेत यो नरः। स महारथसंक्ञ: स्मादित्याहु्नीतिकोविदा:॥ 
इत्युक्तलक्षणी शोणिताक्षविरुपाक्षी शोणिताक्षविरूपाक्षनामानौ राक्षससेनानायकावपि 
निशाम्य दृष्टा । कोपाक्षान्तिभ्यामर्मपैष्यौभ्यां परुषोडत्युद्धतः संरम्भो युद्धसंभ्रमो ग्रयो- 
सती | 'क्षान्तिरीष्यों सूया ठु.” 'संरम्भः संञ्रमे कोपे! इति चामरः । कुम्सनिकुम्भी 
नाम कुम्भकर्णपुत्रो महावीरी (कतोरौ) वाह्ू निजहस्तों समुत्तम्भ्य् साठोपमुद्धुल्य 
राषव्भुजास्यां श्रीरामवाहुभ्यां खुवाहुमारीचाविव । विश्वामित्रयागसंरक्षणवेलायामिति 
भाव: । राघवस् भुजाश्यां भुजप्रांयाभ्यां सुग्रीवहनूमद्भयां सहाद्भतमाश्वयजनकं 
युद्धमतनिषातां कृतनन्तो ।-कुम्मः सुग्नीवेण निकुम्भो हनूमतेति यथाक्रममन्व॒याद्रथा- 
सेल्यालंकारः । स चोक्तोपमया संछुज्यते ॥ 

. भूमो ततः छुवगराजभुजेन विद्ध- 
मालोक्य कुम्मर्मंसहों विरह तदीयम् । 

. १. तिन घुन/ इति पाठः २. 'विहाय” इति पाठः. ३. “पश्माननमिव” इति पाठ:. 
डर, _अखिलरिएुप्रकम्पनः” इति पाठः, ५. 'अजइं च” इति पाठ:., ६. “यूपाक्षी इति पाठः 

- ७«कोपाक्षान्तपरुष” इति पाठ:, ८. वाहुम” इति पाठ, ९, 'असहन? इति पाठः- 
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शोकादगादुनिल्सूनुहतो निकुस्म- 
सतन्नामयुक्तममरीरंतनकुम्भमेव ॥ ६७ ॥ 

भूमाविति ॥ ततस्तदनन्तरं छवगराजभ्रुजेन सुग्रीवबाहुना विद्ध॑ प्रहतमत एच 

भूमी पतितमिति शेपः । कुम्भमालेक्य इृष्ठा तदीय॑ विरहं वियोग न सहत इत्यसहो- 
इसहिष्णुः । पचायच् । 'न छोक-! इत्यादिना पष्ठीअतिषेघः । अनिलसूचुना हनूमता 

दतो निकुम्भ: शोकाद्भधाठविरहजनितविपादाद्वेतोः । तन्नामयुक्ते कुम्भनामयुक्त- 
ममरीसतनकुम्भममराइनाकुचकुम्भमेवागात् । भ्राहविरहासहतया तन्नामगन्घसंवन्धा- 
मरीकुचकुम्भ आपेत्यर्थ: । अन्न रणाभिमुखमरणहेसुकस्थामरीकुचकुम्भसंगसस््र शोक- 

देतुत्वेनोस्मेक्षणादुष्मेक्षाव्यअ्ञकाग्रयोगाह्॒म्या । वसनन््ततिलकाबत्तम् ॥ 

ततः कुपितरावणाकारणं रणवाहनियुक्त॑ युक्तमखिलवाहिनीभिराह- 
५ ० प | 

चादोपमुखरं खरात्मजं मकराक्षमैक्ष्याकशरो5पि विपक्षमपि सपक्ष एव 
समक्षमनयज्ञनयितुः ॥ 

तत इति । तदल कुम्भनिकुम्भवधानन्तरम् । कुपितेन क्रुद्धेन रावणेनाकारणसा- 
हाने थस्य तम् । रावणेनाहूतमित्यथैः । हूतिराकारणाहाने! इत्यमरः । तथा रणवाहे 

समरक्रियानिवाददे विपये नियुक्तमाज्ञापितमत एवाखिलवाहिनी भिर्युक्तम्। चतुरइसैन्यस- 
मेतमिलथः। आहइवाटोपमुखरं रणाडम्वरारभठससमुद्धटासिंहनाद खरात्मजं खरतनयं मक- 
राक्षमैक्षाकस्पेक्ष्याकुवंशोद्धवस्य श्रीरामस्य शरो वाणो विपक्ष शत्रुपक्षमपि तं सपक्ष एव 
बन्धुः सन्नेवेति विरोध: । स च सगरुदेवेति परिदाराह्वरोधासासः । जनयितुर्जनकरस्प 
खरस्य समक्ष समीपमनयत्मापयामास । मकराक्षोईपि निहत इद्यर्थः ॥ ह 

कझत्वा मूथेनि शासन पितुरथों गल्ला रण रावणि- 
हला तत्न महाभुजो हुतभुर्ज घुला महाल्लाणि च । 

स्थिला व्योसनि सायया शरचर्य त्रक्त्वा च भिक्त्वा चमूँ 
००५ ३ +. 

बुद्धा राधधकोपमाप सहसा लक्षामछ कातर+ ॥ ६८ ॥ 

झत्वेति । अथो मकराक्षवधानन्तरं महाभुजः । अपरिच्छिन्रभुजचलशालीत्य्थः । 
रावषिरिन्द्रजित्पितू रावणस्थ शासनमाज्ञां मूर्धनि शिरसि । 'विभाषा डिश्योः” इति 
विकल्पादछयोपासावः । ऋला । घृत्वेद्यथः । रणे रणरह गत्वा । तन्न रणरक्े हुतभुजम्ति 

हुला। मद्दाज्ञाणि दिव्यात्षाणि च घत्वा। माययान्तवीनशक्तया व्योसन्यन्तरिश्षे । पूरववद- 

१. 'कुचकुम्ममेव” इति पाठः- २. 'कौणपपतिनियुक्त! इति पाठः. ३. “इवी 
इति पाठ:. 
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छोपाभावः । स्थित्वा । शरचर्य वाणपरम्परां च त्यक्त्वाभिवृष्य | चमूं वानरसेनां भित्ता । 

ततो राघवस्थ कोप॑ कोपोदर्य बुद्धा ज्ञावा । अल्मलन्तं कातरों भीतः सन् सहसा 

शीघ्रम् । 'खराद्पाठादव्ययम् इति शाकटायनः । लड्ढामाप प्रविवेश । शालूविक्रीडितं 

वृत्तम् ऐ 
अथ निकुम्मिलां होतुकामः ग्रह्यग्घारेण निर्गेच्छनिन्द्रजित्सलगमनविघातुर्क रामल- 

क्ष्मणयोयुद्धोद्वेग दृष्टा तनिवारणार्थ मायां प्रकटितवानितद्याह-- 

तत$ प्रतीचः प्रतिहारादय॑ प्रातिहारिको निर्गेद्य निकृठ्मासिना कॉ- 

चिदाअनेयस्य प्रतो मायामयीं मेथिलीमाकुछीकृतमानसे तस्मिन्नाकस्सि- 

कमिद्सतथ्यमपि तथ्यमेव विवुध्य चिराय नियुध्य निराशे निदत्ते विद्वोषि- 
पैशुविशससारस्सिनिकुम्मिलां सँसासाद सद्य एव प्रावतेयत सन्नमति- 

विचित्रम् । 

.त्तत इति | ततः पुरभ्रवेशानन्तरम्। प्रतिहियते विमोद्यते डनेन परमानसमिति भ्रति: 
हारः कैतवः स अयोजनमस्थ प्रातिहारिकः । मायावीद्यर्थ: । प्रयोजनम्” इति ठकू । 
अयमसिन्द्रजित्नतीच: प्रतीहारात््रद्मद्वारात् । री द्वाद्वारं प्रतीहाार: इत्यमर: । निर्गत्य । 

आज्नेयस्य हनूमतः पुरतः पुरस्तादसिना खन्नेन मायामयीं मिथ्यारूपां कांचिन्मैथिलीं 
सीतां निकृत्य छित्ता। अत आकुलीकृतमानसे व्याकुलितान्तःकरणे तस्मिन्नाअनेये । 

इद सीतावधकृत्यममाकस्मिकमकस्मादागतम्। इन्द्रजालमिवेसथः। अतथ्यमसत्यमपि तथ्य, 
सत्य॑ विद्युध्य ज्ञाला । 'तथ्यं सत्यस्ततं सम्यगमूनि त्रियु तद्गति” इत्यमरः | चिराय 
चिरकाल्म् । विभक्तिग्रतिरूपकमव्ययमेतत् । “चिराय चिररात्राय” इत्यमरः । नियु- 
ध्य युद्ध कुल्ला । निराश आशारदिते निद्त्ते निर्गते सति विद्वेषिण एवं पशवस्तेपां . 
विशसने विद्रण आरम्भ उद्योगोडस्थास्तीति तथोक्तः । यद्वा विद्ेषीति व्छेदः । इन्द्र 
जित्पशुविशसनमारभते ताच्छील्येनेति तथोक्तः सन् । निकुम्भिलां निकुम्भिलाख्य- 
होमार्थगप्तिस्थलविशेषमासाय श्राप्य सबस्तदानीमेवातिविचित्रमत्यन्तारतं सन्च परमा- 
रणयागं प्रावर्तयत प्रवततेयामास । उपक्रान्तवानिद्यथः .॥ 

'तद्नु हनूमतः प्रतिनिद्वत्ताईबरैत्तान्तसिसमाकण्ये विदीणेसानसो 
न १२ है प 4 भानसचर इत्र राजहंसो वज्ननिर्धोषाद्विषादाकुलों राजहंसः.. संसदि 

. १. स॒ ग्रातिद्वारिक:? इति पाठः, २. 'सनसि” इति पाठः. ३. ुद्धा? इति पाठः. 
४. “नियुध्य' चिराय” इति पाठः, ५. “प्रतिनिश्तते! इति पाठः. ६. “विद्विषि! इत्ति 
पाठ:. ७. “विपंक्षप्ञु! इति पाठ: ८, 'आसाय” इति पा5:, ९, 'प्रावतैत” इंति 
पाठः. १०. त्तमेतदाकरण्यै” इति पाठः. ११, “विज्ञीर्ण” इति पाठः, १३, 'राजहंसः 
इति नास्ति क्चित्, 
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निपत्य सौमित्रिणा समाशखास्यसान: स करुणं निःश्वस्य विश्वस्य पतिरपि 

विधुरों व्यलापीत् ॥ 

तदन्विति | तदन्विन्द्रजितो निकुम्मिलाप्रवेशानन्तरं प्रतिनिन्वत्ताअ॒द्यागताद्ध नू- 

मत इस दुबृत्तान्त॑ मेथिलीवधरूपवातोम् | 'वात्ता अवृत्तिकृत्तान्त:” इत्यमर: । आकण्ये 

श्रुत्ना । विदीणमानसो विदलितिहृदयः अत एवं बजनिर्घोषात्स्फूजेथो: | 'स्फूजथुवे 

जनिर्धोप:? इत्यमरः । विदीणमानंस: । तस्य तद॒द्नेजकल्लादिति भावः | मानसचरो मान- 
ससरोवर्ती। 'मानसं सरसि खान्ते! इत्युमयत्रापि विश्व: । राजहंसः कलहंस इव । विषादा- 
कुलः । “विपादश्चेतसो भजन उपायाभावचिन्तनेः इत्युक्तलक्षणविषादपर्याकुछः: सन् ॥ 
राजहंसो नृपश्रेष्टो राम: । 'राजहंसो नृपश्नेष्टकादम्ब्रकलहंसयो:” इति विश्वः । संसदि 

मिती सच ७ पु 

वानरसमिती । 'सभा समिति संसद: इत्यमरः । निपत्म भुवि पतिल्ा सीमित्रिणा 

समाश्वास्यमानः । 'शुमे वत्मनि तिएन्त खामाये विजितेन्द्रियम् । अनर्थेभ्यो न शक्तोति 
ञ्राठुं धर्मा निरथकः ॥? इद्चादिनीतिवचनेः समाधीयमानः करुणं दीन निःश्वस्य विश्वस्य 
ग्रपत्षस्प पत्तिरपि। सकलऊलोकनिग्नहाजुपग्रहसमर्थों5पीट्यथः । स रामो विधुरो विशिष्ट: 
सन् । व्यलापीद्विललाप । “बिधुरं प्रीद्यपेते स्यात्कथ्विक्चिश्योरपि! इति बैजयन्ती ॥ 

तत्प्रकारमेचाइ--- 

जज्ले तद्त्रभवती जनकस्प यज्ञे 
देव्याश्विराय धरणेररणेः शिखेव । 

वेशों मनोरपि वधरभवत्किमन्य- 

द्रामस्तथापि विधिना रचितो विराम; ॥ ६९५ ॥ 
जश्न इति । तत्तथा । तेन भ्रकारेणेत्य4: । अन्नभवती पूज्या सीता। अन्रभवती 

व्याख्याता। जनकस्थ राज्ञो यज्ञे5रणेनिंसेन्थनदारुविश्येषत्। शिखा अभिज्वालेवेत्युपमा । 
एतेन परमपतित्रतात्ममयोनिजल च सूच्यतें । 'घणिज्वाले अपि शिखे” इत्यमरः 
धरणेदृव्या: ।.हलसुखाकृष्णया भृदेव्याश्विराय चिरकालेन जज्ञे प्रादुवेभूव । तथा भनो 
चंवस्तमनोवशे कुले । सकललोकछाध्य इति भावः । वधू: ल्ुपा। दशरथमहाराजस्थे- 
लखर्थ: । यद्वा चधूजाया । आत्मन इत्ति शेप: ।अभबज्जाता। वधूजोया खुपा ल्ली च! 
इसमरः । अन्यत्किमुत्पत्तिण्दप्रविष्ए/हयोरत्यन्तक्वध्यल वक्तव्यम् । अन्यत्किमपि 
नास्तीलर्थः । राम इल्यात्मनिर्दशोडखण्डितमदत्त्वदयोतनारथ: । विधिना देवेन । 'विधि- 
विधाने देवे ला इस्मरः । विगता रामा सुन्दरी यस्त्र विरामो विगतभाययों रचितः 
कृत: । देवयोगो न कस्यापि लद्वनीय इति भावः । 'सुन्दरी रमणी रामा! इत्यमरः । 
चसन््ततिलकाशत्तम् ॥ 

१. विधुरम? इति पाठ:, २. 'शिखीव? इति पाठः, ३- तवापि? इति पाठ:, 
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यल्लो मुधा भवति यत्र समीरसूनो- 

नाल॑ नछो5डपि नवसेत॒निबन्धनाय । 

दरे च पावकशरो दुरतिक्रमोडर्य 

. तत्केन शोकजलूघिस्तव छट्ठनीय$ ॥ ७० । ॥ 

यल्ल इति । यत्र शोकजल्धौ समीरसूनोहैनूमतो यल्न उल्नोत्साहा छुपा 

व्यथों भवति । येन तरितुं शक्यो न भवेदिति भावः । तथा नलोडपि असखिद्धसे- दमा 

तापि नवसेतुनिब्रन्धनाय नूतनसेतुनिमोणाय नाल न पर्याप्त: । सो5पि तरणो - 

णसमर्थों न सवतीद्यथ; । “नमःखस्ति-? इत्यादिना चतुर्थी । तथा पावकशरश्वामिस::० मां । 

दूरे । व्तेत इति शेष: । सोञ्प्येनं शोषयितुं न शक्त इल्यर्थ: । तत्तस्मात्कारुणाव 

डुरतिकमो दुस्तरो5्यं वर्तमानः। तव शोकजलघिस्ल्नन्निमित्तको5यं शोकसागर: । ;मो- 

पायेन लद्नीय उतक्तोपायैः प्रसिद्धाणवस्तरितुं शक्यः । अय॑ ठु न केनाप्युपाजन ४ 

रिठुं शक्य इत्यर्थ: । अत *एवोपमानात्यसिद्धाणवादस्थाधिक्यकथनाह्वतिरिकाल-*:२: । 
“उपमानाबदन्यस्थ व्यतिरिक: स एवं सः” इति लक्षणात्। इत्तं पूर्ववत् ॥ 

इत्यादि परिदेवमानमेन विद्तासुरमायाविशेषों विभीषणः त्म 

'देव, भवतो5पि किमिद्मस्थाने केरुणमवस्थान्तरम्। निरन्तरायं मसनिध 
है 6 तैनाय प्रंद्रारिणा कृत कैंतकमेवेतद्वधारय। धारय मनसि घैयेम्इत्यभि- 

धघाय तद्गधाय प॑रोधाय लक्ष्मण तंत्षणादेव निकुाम्भिक्ों बढे। सहोपरुरा व ॥ 

इतीति । इति एचमादि परिदेवमानं विलूपन्तम् । “विलाप: परिदेवनम्? इृट६२: । 
एन श्रीराम॑ विदितासरमायाविशेषो विज्ञातराक्षसमोहनव्यापारविशेषो विशपरद: 
समागत्य संनिधि अत्यागत्य । देव खामिन् श्रीराम, भवतोडपि । मायानियन्तु: ५रश- 
पुरुषस्यापीति भाव: । अस्थानेबशोचनीयस्थाने । सीतावधस्थ मायिकल्ाादिति >;५: । 

. करुणं दीनम् ।.करुणशब्दादच् । इद्मेतद्वस्थान्तरं दशाभेद्ः कि किमर्थम् । दुु 
लेन वर्तितव्यमित्यथे: । किंतु निरन्तरायं निर्विप्नं यथा तथा मखनिर्वेत्नैनाय खदिया 
हेत॒सन्ननिष्पादनाथ पुरंद्रारिणेन्द्रजिता कृतमाचरितमेतत्सीतावधरूपकृल्य कृतक /£: 

मम् । असल्मेवेति यावत् । अवधारय जानीहि। अतो मनसि चैये निर्विकार.।थ । 
“मनसो निर्विकारलं बैर्य सत्खपि हेतुषु! इति रसिकाः । धारय खीकुरु। इत्येधरि- 
धायोक्त्रा तख्न्द्रजितो वधाय संहाराथ लक्ष्मणं पुरोधाय पुरस्कृत्य तत्क्षणादेव :,र; 

१. 'शरान! इति पाठ: २. आशरमाया? इति पाठ. ३. “दीनमवस्थानम? 
इंति पाठ:. ४. इच्रिममेतद्त्यवधार्य” इति पाठ: धुरोधाय” इत्ति नास्ति 

. कचत, ६. तत्क्षणमेव पुरस्कृत्य निकुम्भिलामुपरुरोध” इति पाठ 

ह 

के बट 
| 



हि । ही । पं चम्पूरामायणम् । 

हरिकुछारवतमश्वलितस्ततो 

गिरिद्रीकुहरादिव केसरी । 
अपेरिपूर्य रुषाह॒वमाहव॑ 

स विद्धे वछशासनशासन+ ॥ ७१ ॥ 

हरीति । तत उपरोधानन्तरं॑- स असिद्धो वर नाम वानरं शास्तीति वल्शासन 
इन्द्रस्तं शास्तीति वलशासनद्यासन इन्द्रजित् । उभयत्रापि कतैरि त्युट् । हरिकुलार- 
चत्त: कपिसैन्यकोलाहलाद्धेतोगिरिदरीकुहरात्पर्वतग्रहागोलकात्केसरी सिंह इब चलितो 

निर्गत: सन् । रुपा वानरसंमर्दक्ृतामर्पेण । आसमन्ताजुहोत्यस्मिन्रित्याहवों यागः । 
“ऋषोरफए? इति जुहोतेरप्प्यये ग्रुणादेशों। तमपरिपूर्यासमाप्यैव । आहूयन्ते शत्र- 
चो5स्मिन्रिद्याहवं युद्धमू । चकार। “आजि बुद्धे! इति हृयतेराड्पूवोदप्रत्यय: । संप्रसा- 
रणम् । आहवः संगरे यागे? इति विश्वः । विदधे चकार । द्वुतविलम्बितं ऋत्तम् ॥ 
धद्रतविलम्बितमाह नभी भरी” इति लक्षणात् ॥ 

+ ह. रणाजिरे 

वातूछ इब तूलानां वानराणां रणाजिरे । 
विद्रावणस्ततो मायाविद्रावणसुत्ो3भवत् ॥ ७२ ॥ 

चातूल इति । ततस्तदनन्तरं मायां परव्यामोहकव्यापारं वेत्तीति मायाविद्वावण- 
स॒ुत इन्द्रजित् । तूलानां वातूलो वातसमूह इवेत्युपमा । बाताच्च” इत्यूलअत्यय: । रणा- 
जिरे रणाहणे । 'अद्वण॑ चल्लराजिरे” इस्यमरः । वानराणाम् । विद्वावयतीति विद्वावणो 
निरासको5भवत् । शरवर्षण वानरान्कांदिशीकांश्वकारेत्यर्थ: ॥ 

अनुपदर्मनीकोन्मथनसंरम्भ॑ संवर्तेसमयदुदौन्तं कृतान्तमिव समराक्ष्णं 
५ «० 3«» न्द्नजितं सीर्मि। 0] 

सेमापतन्तं स्यन्दनगर्त संक्रन गैन्धवहनन्द्नस्कन्धवर्ती न्रः 
छू 

प्रवतितनिशितशरधारः शतधारपाणिरिव जस्भमस्तवम्भयत् ॥ 

अलुपदमिति । भनुपद्मनन्तरम् । अनीकोन्मथने वानरसैन्यविदारणे संरम्भः. 
कोपः संभ्रमो वा यस्त्र तम् । 'सेरम्भः संञ्रमे कोपे! इति शब्दारणवः । संवर्तेसमयदु- 
दान्तं श्रलयकालोद्धटम्। सिव्ते: ग्रछयः: कल्प:? इल्ममरः । कृतान्तं यममिव स्थितमि- 
त्युपमा । 'हृतान्ती यमसिद्धान्तो! इल्ममर: । स्यन्दनग्त रथारूढ संक्न्दनजितमिन्द्र- 
ज़ितं गन्धवहनन्दनस्थ हनूमतः: स्कन्धवर्ती स्कन्धारूढः सौमित्रिलेक्ष्मणः । अवर्तिताः 

१. अनीकिनीनाथनिवनसंरब्धतरं संवर्तग्रद्नत्तमिव कृतान्तम” इति पाठ. 

२. आपतन्तम” इति पाठ;. ३. 'त॑ं संक्रन्दनजितम्” इति पाठः. ४, गनन््धवाह” इति 
पाठ:. ५. शिततरशरघधाराभिः इति पाठ3, 



युद्धकाण्डम् । ३९३ 

- प्रयुक्ता. निशितास्तीएणाः शरधाराः शरपरस्पराः येव रा तथोक्तः रान्। जम्में 

जम्भाख्यमसुरं शतधारं पाणी यस्य शतधारपाणिः । इन्द्र दवेत्युपमा । 'अदरणाथस्य: 

परे निश्ासप्तस्थौ भवतः” इति निष्ठायाः परनिपातः । 'शतकोदिः खद्ः शन्बः शत 

पर्योगिष्वमरः । अस्तम्भयदुपरुरोध । 'सतम्भु रोधने! इति राम्शुनातोणिजन्ताछद ॥ 

विंकस्वर्मदोत्क्ं प्रचुरवीरवादोरू् 
पतच्चुटितक्क॒ु प्रतिहताश्रमस्लेण च । 

जगजञ्ञयमयावहं जयपराजयागोचरं 

वितेनतुरुभाविभाविव तेंदा रण दारुणम् ॥ ७३ ॥ 
विकस्वरेति । विकस्व॒रों विकसनशीलः। प्रतिपदं थ्रवर्धभान इति चावध् । 

“विकासी तु विकस्वर:” इत्यममरः । 'स्थेशभासविकसो वरचु” इति परचूप्रसचः । 

, तेन मदेन दर्पेंणोत्कटमुद्रिक्त प्रचुरवीरवादे: । 'छिन्द्धि सिन्द्धिः इलादिप्रभूतबीराठापे- 

रुद्धरमुजुम्भितम् । प्रभूत॑ प्रचुरं प्राज्यम्! इत्यमरः । पतन्तः पतगानाः कृतासदिता 

छिन्नाः कटा उरइछदा यस्मिस्तमू । 'उरइछदः कझ्कूटकः” इस्मर: | तथास्ण । दि. 
व्याज्रितर्थ: । प्रतिहतानि अतिरुद्धान्यज्ञाणि यस्सिंसम् । तथो्या च। जगतयभचा- 
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बहं जैलोक्यभयंकरम् | झुमावहम इति पाठे त्रिकोककण्टकलेन्द्रजितों धिनाशहेतु- 
लाच्छुभकरम् । जयपराजययोरगोचरसविषयम् । तुल्यवलल्ादिति भावः । अत एव 
दारुणं परस्परभयंकरं र्ं कलहम् | अख्लरियां समरानीकरणा: कलटूविग्नद्दी” इटामरः । 
तदा तस्मिन्समये उभौ सौमित्रीन्द्रजितोी । इभौ मत्तगजाबिब । पितनतुश्रकत्रुः । 
उपमानालल्ूंकारः । पृरथ्वीशत्तम् ॥ 

शतधारकठोरशिखेविंशिखेः 

शतधा विरचय्य शरासगुणम् । 
विद्धे विवुधेशजितं समरे 

है हतसारथिमप्यथ दाशरथधि) ॥ ७४७ ॥ 
की ऋन्प 5 शरथिर्दशर शतधाराते | अथानन्तरं दाशरथि्दशरथपुत्रों लक्ष्मणयः । 'अत इथब?! | शमरे यू 

युद्धे शतधारकठोरक्षिखैः कठोरवजायुधतीद्षणाग्रैविंशिखेवबीणिः शरासगुणमिन्द्रजित्कारु- 
कज्याम् । गुणस्त्वाइत्तिशद्वाद्विज्येन्द्रियामुख्यमन्तुषुः इस्ममरः । शतथधा शझतप्र- 
कारेण । शतशकलितमित्यर्थ: । विरचय्य कृखा । 'ल्यपि लपुपूबात्” इलयादेश: । 
विवुधेशजितमिन्द्रजितमपि हृतसारथि विदधे चकार । 'सृतः क्षत्ता च सारभि:' 
इसमरः । तोटकबृत्तम् । 'तोटके सः? इति च्ठन्दः । 'इह तोटकमम्बुधिसः अमितम 
इति रक्षणमुक्त उत्तर्नाकरे ॥ 

लक 
१ परस्पर” इति पाठ, २. 'तदारुणम” इति पाठ:. 



३९४ चम्पूरामायणम् । 

यदुचितमहों सायाशीलस्थ यर्ुजशालिनः 
सद्ृशमथ वा युक्त नक्तचरेन्द्रसुतस्य यत्त् । 

शतमखजितः शौय यद्दवालुरूपमथात्मन- 
स्तदकऊृुत रुषामन्दों मन्दोदरीतनयों रणे ॥ ७५ ॥ 

यदिति। भहो निक्त्तमुणो हतसारथिश्रेद्याश्रयम् । मायाशील्स्य परव्यामोहक- 
व्यापाराचरणतत्परस्त॒ यत्छमुचितमनुगुणम् । तथा भुजशालिनो बाहुपराक्रमशालिनो 

यत्सद॒र्श समानम् | अथ वेति पक्षान्तरे । नक्तंचरेन्द्रसुतस्य सकललोकजैत्र रावणसुतस्य 
यद्ुक्तमईम् । अथ चेति वाक्यारम्मे । शत्तमखजित इन्द्रजित आत्मनः स्वस्त्र यत्च । 

था च्याद्विकल्पोषमयोरेवार्थ व समुचये? इल्ममरः । शौये शरलमनुरूपं समय तत्क्ृ््यं 
शौर्य च रणे रुपा रोपेणामन्दः । मदह्यारोपाक्रान्त इल्ये: । मन्दोद्रीतनय इन्द्रजित् । 
अकृत कृतवान् । कृबः छडि तड़। 'तनादिभ्यस्तथासो:” इति सिचो छक् । सायाशी- 
ललादियुणसंपन्नस्थ स्वस्थ यदुचित॑ तत्सरवमपि रणपाण्डिव्यमकरोदित्यथः । हरिणी- 
वृत्तम--रसयुगहयन्सो प्री स्ली गो यदा हरिणी तदा? इति लक्षणात् | अत एवा- 
यपादे द्विवीययतिस्थाने अपदस्तवञ्याख्यमकहृतकृतयो5प्यालंकारिका न समुपु:। कुत्न- 
चित्पदमध्येषपि यतिमिच्छन्ति सूरयः । यदि पूर्वापरी भागी न स्थातामेकवर्णगी ॥? 
इति तिलक्वचनमपि समाधातुं न शक्लुयात् । तथापि “न तु प्रतिनिविष्मूसजन- 
चित्तमाराघयेत्” इल्यादिमहाकविग्रयोगदशेनाददोपः । निरछुशा: खलछ कबयः 
सर्वपंथिका भवन्ति ॥ 

एवं मन्दोदरीतनयस्य छक्ष्मणेन साक॑ थुद्ध्यमानस्य त्रिदितानि 
व्यतीयुः ॥ 

एवमिति । सश्ो5र्थः ॥ 
अल्ञपदर्सभिपिणनवति विभीषणे तेनाॉविनीतेन मुक्तां शक्तिमधे- 

चन्द्रेण दारयज्नपारयन्सोहुमद्सीयमविनयममपोकुछः सौमित्रिरमोर्घ 
मीघवनममुथ्चदखम् ॥ 

अज्ञपद्मिति । अजुपदमनन्तरम् । विभीषणेडभिपेणनवति सेनयामिगमनवति 
सति । यत्सेनयाभिगमनमरों तदभिपेणनम्” इत्यमरः । 'सल्यापपाश-”! इल्यादिना से- 
नाशद्धाण्गियू । स्थादिष्यस्यासेन चाभ्यासस्था इति सकारस्य पल्रम् । भीपणेन 
भरयंकरेणाविनीतेन दुर्विनीतेन तेनेन्द्रजिता मुक्तां प्रयुक्तां शक्तिमायुघविशेषमध्धचन्द्रेण 
बराणविशेषेण दारवन्विभिन्दन् । अमुष्य इन्द्रजित इदमदसीयम् । टल्यदादीनि च! 

१. एवं--्यतीयु:” इति वाक्य क्चिन्नास्ति. २. “अभिपिषेण अभिषेणनवरत्ति! इति 
पाठः, २. अविनीतेन” इति नालि कचित् . ४, 'माघवतान्नममुञ्ञत” इति पाठ:. 
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इति बृद्धसंज्ञायां इद्धाच्छ: । अविनयं दुर्विनय॑ सोडमपारयनशक्ु॒बनू । अग्रपाऊुछ: 

कोधाविष्टः सौमित्रिलेक्ष्मण: । अमोघम्। शब्शिररछेदकमिल्यर्थ: । माघवनभंन्द्रम्ू । 

तस्मेदम! इत्यणू। अख्रममुन्नत्ायुद्ध 

पतति सम तत्मथममस्रमुज्वर्ल 

सशिरस्रमिन्द्रजयिनः शिरस्ततः । 
अनु पृष्पव्ृष्टिरनधा द्वोकसा- 

सथ बाष्पत्ृष्टिरमरारियोषिताम् ॥ ७६.॥ 

प्ततीति। भ्रथममादावुब्वर् दीघ्ं तत्पसिद्धमज्नमेन्द्रात्नं पतति सम न्यपतत् .। 

इन्द्रजितीति शेष: । लट स्मे! इति भूतार्थ छटू । ततो5च्नपातानन्तरं सशिरत्न॑ 

सश्ीषेण्यमिन्द्रजयिन: शिरः पतति सम । अबु पश्चात् .। शिरःपतनानन्तरम् । 
पश्चात्साद्श्ययो रज्ु! इत्यमरः । अनघा निदुश । “दुःखैनोव्यसनेष्वघम्” इत्यमरः । 
दिवमोकः स्थान येषां ते द्वौकसो देवाः । आये प्रुषोद्रादिल्वात्साषठुः । द्वितीये 

“न्रदिवं खर्गेडन्तरिक्षे च! इति विश्व: । तेषां पुष्पन्नष्टिः । तद्पवर्षितअ्सूनवषेमित्यथेः । 
पतति सम । भ्रथानन्तरम् । अमरारियोषितां रावणान्तःपुरल्ीणां वाष्पद्टष्टि! । नेत्रा- 
म्बुवषे पतति सम + अन्न पू्वपूर्वस्थोत्तरोत्तरं अ्रति हेतुल्लात्कारणसालाख्यालुकारः 
“पूर्वपू्वे अति यथा हेतुः स्थादुत्तरोत्तरम् । अतः कारणमालछाख्यमलंकरणमुच्यते ॥? इति 
छक्षणात् । मझुभाषिणीगत्तम् ॥ 

अला शक्रजित३ झुतस्य निधन शोकेन रक्ष+पतेः 

छानत निम्धसदश्रपरभरितं क्रन्द्च फ्त्कारि च | 

* -कोपेसाथ विपाटर्र कटिलितअ्रव्ि वृत्तेक्षणं 
..  जज्ने दृष्घपनोष्ठमट्टहेसितोद्विक्ते समस्त मुखम् ॥ ७७ ॥ 

श्रुत्वेति.। सतस्य॒ शकजित इन्द्रजितो निधन मरणं श्रुत्ना रक्षःपत्ते रावणस्थ स- 
मस्त मुखम् । दशापि मुखानीद्यर्थ: । शोकेन क्वान्तं परिम्लानम्। निःश्वसद्दी्धोष्णनिश्वा- 
सक्ृत् । अशभ्रुपूरभरितं वाष्पप्रवाहपरिपूर्णम् । ऋन्ददाकोश च । फूत्कारि च। फ्रिति मु- 
खमारुतानुकारिशब्दः । अथेति वाक्यारम्मे । कोपेन शनुकूृतापकारेण “मनःप्रज्वलनं 
कोप:” इत्युक्तलक्षणेन क्रोपोन विपाठलूूमतल्यरुणं च । कुंटिलिता वक्रीकृता श्वव- 
यो यस्त॒ तत्तथोक्तम्। जत्तानि विघू्णनाहतुलाकाराणीक्षणानि यस्त्र तत्। दृष्य दन्ते- 
निपीडिता घनालम्बमानाश्व ओछ्ठा अधरोष्टा यस्थ तत्तथोक्तम्. । अद्दसितेन अति 

_शचितहासेनोद्विक्तमुद्धटं च । जज्ञे जातम्:। अशेषाणि रावणमुखानि करुणरौद्रर- . 

१. अवनौ” इति पाठ:. २. 'हसितोद्वुत्तम! इति पाठ:, 
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सानुभावविजृम्भितान्य भूवन्नित्र्थ: । अन्न कवान्तत्वादीनामनेकगुणानां समुचित्तत्वात्स- 

मुच्ययालंकारः । “गुणक्रियायौगपर्य समुच्चयः” इति सामान्यलक्षणम् । शादूहूबि- 

कीडितं॑ इत्तम् ॥ 

अनन्तरसंपकान्तासुषु विक्रान्तेषु पुरंद्रारिमुखेषु नन््दनेषु, निहतेषु 
कुम्मकणीदिपु आतृषु, विध्वस्तेपु प्रहस्तपूर्वेषु सचिवेषु, व्यापादितेषु 
विरूपाक्षप्रभूतिपु सेनापतिपु, विकीणें भवति निखिले बे, समन्ततः 
केरुणपरिपूरितपौरवधूजनपरिदेवनोत्तरड्जायां. लक्लायामातझ्ञातिशयरो- 
पणो रावणस्तत््षणमिक्ष्वाकुकुलनायकद्यितां धरणीसुर्तां जिधांसुरैन्ति- 
कगतमज्निणा निवायेमाणः सारथिना विधिना च चोदितरथी दाशरथि- 

विजयविहितसंगरः संगराहृुणमवततार ॥ 

: अनन्तरमिति । अनन्तरं शोकरौद्ररसावेशानन्तरम् । विकान्तेष्ठु महाश्रेषु । 
शरो बीरश्व विक्रान्तः इत्यमरः । पुरंद्रारिमुखेष्विन्द्रजित्प्रमुखेषु नन््दनेषु पुत्रेष्तप- 
फरान्तासुषु निर्गतप्राणेषु । सतेषु सत्सखित्यथं: ।. 'पुंसि भूयसवः प्राणा:” इत्यमरः ।. 

कुम्मकर्ण आदियेंपां तेषु | आदिशब्देन महोदरादयो गह्यन्ते | भ्रात्घु सहोदरेघु नि- 
इतेषु नष्टेपु सत्छु । प्रहस्तपूर्वषु प्रहस्तादिषु सचिवेशु मन्न्रिपु विध्वस्तेषु । मारितेषु स- 
त्खिद्यर्थ: । विरुपाक्षप्रश्नतिषु सेनापतियु व्यापादितेष्ठ॒ु विनाशितेषु सत्सु । निखिले 

बलवति बले सेन्ये च विकीर्णे भवति विक्षिप्ते विध्वस्ते सतति । लक्षायां समन्ततः स- 
वैन्न करुणपरिपूरितः शोकपरिपूर्णो यः 'पीरवधूजनः पद्चणद्नीजनस्तस्थ परिदेवनेविला- 
पैदत्तरद्वायामुद्रिक्तायाम् । तद्धूयिष्ठायां सद्यामित्यर्थ: । आतक्कतिशयेनापडूयस्त्वेन 

रोपणो रोपवान् । 'कृधि मन्दार्थभ्यश्व” इति युच् । रावणस्तरक्षणं तस्मिन्क्षण इक्ष्वाकु- 

कुलनायकस्य श्रीरामस्य दयितां भायी धरणीसुतां सीतां जिघांसईन्ठुमिच्छुः । हन्तेः 
सन्नन्तादुप्रयय: । अन्तिकगतमन्प्रिणा समीपस्थसचिवेन निवायमाणः: ॥ न चै- 

तदन्याय्यमिति निपिध्यमानः । तथा सारथिना विधिना च॑ चोदितः प्रेरितो रथो 

यत्य स तथोक्त: । दाशरथिविजये विहितसंगरः क्तप्रतिजशञः सन् । संगराइणं रण- 

भुवमवततार प्रविवेश । 'अथ ग्रतिज्ञा जिज्ञासा संविदापत्सु संगर:” इत्युभयत्राप्यमरः ॥ 

१, “विक्रान्तेशु” इति नास्ति कचित्. २. 'विनिहतेषु” इति पाठ;. ३. “व्यतीतेघ्ु? 
इति पाठ:. ४. “कपिविमदनेन विशीर्ण! इति पाठ: ५. “करुणपरिहरित' इति पाठः. 
६. तत्क्षणमेव इयेक्ष इव हरिणीं धरणीसुताम” इति पा5ः. ७, “अन्तिकगतेन” इति 
पाठः. ४. सारथिना च! इति पाठ:. ५९% “चोदितः: 'संचोद्तिरथ:” इति पाठ. 
१०. संगरभुवम्? इति पाठ:. 



युद्धकाण्ड्म् । ३९७ 

-« : . «कोपादसोौ परिधतोमरंकुन्तयप्टि- 
चापाशुगद्गेघणशक्तिकृपाणपाणिः । 

एकी5प्यंनेकेसुखबाहुतया सबनन््धु- 

छोंको यथा समिति छोचनगोचरोडभत् ॥ ७८ ॥ 

कोपादिति । कोपात्समरासिनिवेशाद्वेती: परिघा अचोमवगदा:, तोगरा दृण्ठ- 

विशेषा:, कुन्ता: प्रासाः, यथ्टयों छग्रुडाः, चापाः कार्मकाणि, आझुगा बाणा:, छुंघणा 

मुहरराः, शक्तय आयुधविशेषाः, कृपाणाः खज्नाश्व पाणियु यस्य रा तथोक्तोडसां रावण: । 

एके: सकलविनाशात्सहायशज्योड्ष्यनेकमुखानि वाहब चस्र से तथोक्तस्तरू 

भावस्तत्ता तया-हेतुना सबन्धु्ंको यथा वन्घुजनसहित इयेत्युट्ओक्षा । “दोकस्तु 
भुवने जने” इत्यमर: । 'इववद्वायथाशब्दो इति दण्डी | सनिति चुद्धे लोचनगांचरः । 

अद्यक्षो5भूदित्यथ: । वानराणामिति शेषः । वसनन््ततिलकांबत्तम् ॥ 

अलरक्ष्यत स रक्षसासधिपत्तिः कृपा मुहु: 
प्रैसह्म विनिपातयन्पुवगमण्डलीमीलिपु । 

अर्यः तब तवायमित्योभिसमीकमेकेकशो 

वरानिव विनिद्शन्नमरवारवामभ्रवाम ॥ ७२ ॥ 

अलक्ष्यतेति । स रक्षसामधिपती रावण: छ्ुवगमण्डलीनां वानररगूद्वानां मीजिशु 
शिरःसु असह्य वलात्कृपाणं चन्द्रहासं मुहुः पुनः पुनविनिपातवन्प्रवर्तेवन् । विद्धारणा्- 
मिति भाव:। तवायमेषः, तथा तवायमिल्यनेन- प्रकारेण । अभिदरममीकम् । चुद इल्मथः । 
विभक्त्यर्थव्ययीसावः । असरवारवामश्नवां सुरसुन्दरीणामेफेदश: प्रस्चके परान्प्रि- 

यतमान्विनिदिश न्निवालक्ष्यतेत्युस्पेक्षा । एथ्वीइत्तम ॥ 
तैत्लणरम कक... कप बेर पु सर + 

व्क्षणमक्षोहिणीविक्लो भकन्द्लितरुषमैतिपरुषेविशिखः केतन चिद्- 
लितमधैचन्द्रनिकृत्तधन्वानमस्रधा राविदारितसा रधिसतिविस्सयनी यक र - 

छाधव॑ राघवानुजर्ममषेवेगमुक्तया शक्त्या मुहतसिव मच्छोसेसी- 
छितंसंपराग इब कछाधरमाततान यातधानपति 

, तत्क्षणा्तेति । तत्क्षण तर्सिन्क्षण | असन्तसंयोगे द्वितीय्ा । अक्षाद्विणीनामने- 

१, 'परिघयष्टिकुठारकुन्त” इति पाठ. २. 'हुहिण” इति पाठः, ३, 'अरहस्था इति 
पाढं:..४. जिघिससीकम! इति पाठः. ५. 'तदनन्तरम्? इति पा5:, ६, “अक्षीहिणी- 
क्षोम! इति पाठः.. ७. 'अतिपरुषविशिखद्लितध्वजम” इति पाठः, ८. “अमरपीग्रेय 
इति पाठ:, ९, “निम्नीलित” इति पाठः- १०, 'कमलछाकरम्” इति पराठ:, 

च० रा० ३४ 

लत + न ७ नत७त७२ये नननिनागनन 33 बन 3 नननमवेकननमन नल लननमन»म, 
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काक्षीदिणीसंख्याकानां वानराणाम् । अक्षौदिणीसंख्या तु--प्रयुतं नवसाहर्ख पश्चाश- 
तिशतं भटाः । पादात॑ पश्सिहस् पदछती दशवाजिन: ॥ एकविंशतिसाह्स॑ शतानामष्ट- 
सप्ततिः । द्विरदाः स्वन्दना यत्र साक्षौहिष्युच्यते चुचे: ॥” इत्यक्षौहिणीसंख्यामाहु:। तथा 
सच महाभारते--एको रथो गजश्वैको नराः पश्च पदातय: । त्रयश्व॒ तुरगासतज्ज्ः पत्ति- 
रिव्यभिधीयते ॥ पत्ति तु न्िग्रुणामेतां विदुः सेनामुखं बुधा: । च्रीणि सेनामुखान्येको 
गुल्म इल्यमिधीयते ॥ त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गुणाल्षय: । स्प॒तास्तिस्तस्तु 
वाहिन्यः उतनेति विचक्षणेः ॥ चमूस्तु एतनास्तिस्नश्वम्व॒स्तिस्स्व॒नीकिनी । अनीकिनीं 
दशगुणामाहुरक्षीद्िणीं बुधा: ॥" इति | यथाहामरसिंहः--'एके चैकरथा च्यश्वा पत्तिः 
पश्रपदातिका । पत्त्यड्वैज्िगुणे: सच: क्रमादाख्या यथोत्तरम् ॥ सेनामु्ख ग्रल्मगणो वा- 
हिनी प्ृतना चमू: । अनीकिनी दशानीकिन्यक्षौहिण्यथ संपदि ॥” इति । विक्षोम्ेन 
विध्वंसनेन कन्दलितरुपं समुत्पन्नकोपम् । अत एवातिपसरुषरतल्यन्तशित्तैविशिसर्वाणे: । 
केतनं विदलितं विदलयन्तम् । कतैरि क्त: । अधचन्द्रेण बाणविशेषेण निकृत्तं छिन्नें 
धनुर्यन तम् । 'धनुपश्च' इस्सनझदेशः । अद्नधारया शरपरम्परया । “असिधारा? इति 

पांठे खद्नधारया । विदारितो विद्लितः सारथिर्येन तम्र्। विस्मापयतीति विस्मयनी- 
यम् । छलल्युटो वहुलूम” इति कतयनीयर्प्रत्यय: | अतिविस्मयनीयमत्याश्चयकरं 
करलाधवं हस्तपाटवं यस्य तं राघवाजुजं लक्ष्मणं यातुधानपती रावणो5मर्षेवेगेन कोध- 
रयेण मुक्तया प्रयुक्तया शतक्तया मयसायानिर्मितशक्त्यायुधेन कलाधरमिन्दुम् । उपरागो 
राहुप्रदरास इवेत्युपमा । 'उपरागो ग्रहों राहुमस्ते ल्िन्दी च पूष्णि च! इत्यमरः । 
मुहूर्तमल्पकालमेव । 'मद्दू्तमल्पकाले स्थाद्ूटिकाद्वितयेषपि चः इति वैजयन्ती। 
मच्छेया मोह्देन संमीलितं विसंशमेव । चस्तुतस्तु न तथा तस्य परमपुरुषांशत्वादिति 
भाव: | आततान चकार। शक्तिप्रयोगेण लक्ष्मणममूच्छेयदिलथ: ॥ 

आलोक्य दूनमनुजं ह्दि शक्तिघाता- 
च्छोकेन विद्धहद्यः सुतरां स रामः । 

कोपेन चापमथ कुण्डल्यांचकार 

लड्ढडापतेरपि छछाटलिपिं विधाता ॥ ८० ॥ 
आलोक्येति । स रामो हृदि हत्मदेशे शक्तिघाताच्छक्तिग्रहारादूनं परितप्तम्। 

“दूज्जू परितापे! इति धातोर्निष्ठातकारस्य नकारः । अनुज लक्ष्मणममालीक्य शोकेन 
विपादेन मुतरामल्यन्तं विद्वह॒ृदयो विद्लितान्तरह्ः सन् । अथ शोकानन्तरं कोपेन 
क्रोबेन चाप॑ कुण्डलयांचकार । आकर्णाकपणेन बलयीचकारेल्यथः । तथा विधाता 
विधिरपि लझ्षपते रावणस्थ ललाटलिपिमायुर्नि्णायकफालपद्मक्षरविन्यासं कुण्डल- 
यांचकार । यथा लिखिताधिकाक्षरनिरसने कुण्डलनां कुर्वन्ति लेखकासद्वदिलयेः । 
सु 

१, 'दीनमनुजम? इति पाठः. 



युद्धकाण्ठम् । ३१० 

श्रीरामसमरसंरम्म॑ दृष्ठा रावणस सत्य: सभदिरेष्मुद्धियता: । जन चापड 

लिप्योः केवलग्रस्तुतलात्तल्ययोगरिताभेदः ॥ 

: अवकीये दाशरथिर शुजर्रू 
रनुज पुलस्थतनुर्य च शरः । 

युगपब्यधात्करुणबीगरसीा 

युधि शोकहषेशबर्ल थे बलम ॥ ८१ ॥ 

अवकीयति | व्याख्यातमेतत् [३०६ ४८] ॥ 

वरूयितचित्रचापवति यारितयद्धिगुस्स 

विरूजति राघवे विशिश्नवपनमपत्रति । 

आरिष न कश्निद्प्यथ निव्वत्त गंतः सगरा- 

दमरविछासिनीष न भ फाशिदरूग्धपररा ॥ <२॥ 

चलायतात । अमर्षवति लक्ष्मण: ८सा५,धाविओ छत पुप बीत आाउलोडिए 

चित्रसाश्वयेजनक चापमस्थास्तीति तथो प्र | पक बल ढ तह पं ः 

कमधारयान्मत्वथीय: इति कमैघारसान्भादर्धी । 
पारीणासतथापि 'लगुत्तरासइवत्तीमघिल्-/ग २सादिमताकतिप्रयोगरजसाव दोष इदि 
समाधेयम् । वारितपह्निमुखे संस्तम्मि:रादद रापा भीराने विकरस्ापो। छरफड 

, विरुजति प्रयुज्ञाने सति । अधानन्तरमरिद् शपु॥ गा मदद रक्षा: धंगरा- 
युद्धानिजवत्य न गतः । कि तु सर्वेडपि इसमे । सवामरमिदालिनी यु. हरसुन्द 

रीघु । वी कषलस-? इल्यादिना घिलु।अ्रस्पावा | हजिदेकायि विछाद्दिंों जंदयग 

बराप्राप्तश्नियतमा नाभूत्। श्रीरामवाणपिए्दर्य से गि रपरदोंद्रशीरंगयासय 

अपि स्वग्रैल्नियः संगप्राप्तवतरा एवं वभूवुर्दिपः 

अर्य च- पुनरंजनासुतसमानीतगद्ीवरसरीपधिल्षिधिरम्ध जीसिता- 
नुजसमास्लेषसुखलब्धमनो रथ। समेधमानसगरकीनुफीपरूस्भसंरस्भोद् 
खितपुलककश्वुकिताकृतिदोशरथिरधिर्स गरगगराधिपसार थिनानीयसति- 
विशज्ञ्ट रधमपि कह्कुटर्क शतक्रतोरनुअहान्गातालिना समात्रद्दीत् ॥ 

अयामात । किंचेति चार्थ: । अय॑ दाजरए। छाराद: पुन गेंद | पसने र- 

रच 
व कल 

श्र 

१, “चापविनिवारित' इति पाठ, 5, थे: न ७ दंपति मठ, 3. गापरशिशी 
वितानुजाछ्लेष” इति पाठ:, ४. 'संमेघमानमानसः” इति पाठः. ५. 'अतिविशूटं कमपि 
रथ॑ कड्टूटमप्थनुप्रहाय शतऋतोरम्रहीत” इति पाठ 



8४०० चम्पूरामायणम् । 

वारमानीतत्वादिति भावः । वाक्यालंकारे वा। अजञनासुतेन इनूमता समानीतो जाम्बव- 

मिदेशातत्यानीतो यो महीधर ओपधिपवेतस्तस्य महीपधीनां संजीवकरणीग्रभ्त्योषधि- 

विशेषाणों विधिना झुपेणप्रयुक्तचिकित्सया लब्धजीवितस्य पुनर्लूब्धग्राणस्यानुजल 
लक्ष्मणस्य समाछेपेण गाठालिह्नेन यत्सुखं तेन लन्धमनोरथः संप्राप्तवाज्छित, अत एवं 

समेधमानः प्रवर्धभानो यः समरकीतुको पलम्भसंरम्भो रणकुतूहलप्रा प्िसंअ्रमस्तेनो दश्चिता 
उत्पन्ना ये पुलका रोमाच्ास्तः कन्न॒किता वर्मिता आइृतिर्यस्त स तथोक्तः सन । 'आ- 
कृतिः कथिता रूपे सामान्यवपुपोरपि” इति विश्व: । अधिसंगरं संगरे । विभत्तयर्थे- 

अव्ययीभावः । शतकतोरिन्द्रस्यानुग्रहात्पसादात् । निमित्ते पद्रमी । अमराधिपसार- 
थिना मातलिनानीतं प्रापितमतिविशद्ूटमतद्यन्तविशालमू + “विशद्भूदं प्रथु बहद्वि- 

शालं प्रथधुल महत!ः इत्ममरः । वेः शाल्च्छड्टटचों"” इति शाह्टूटच्प्न्रद्ययः । रथ 
स्वन्दनं कड्टूटंक कवचमपि समाग्रद्दीत्खीकृतवान् । उक्ते च रामायणे--सहस्राक्षेण 

काकुत्स्य रधोडयं विजयाय ते । दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमञ्छ्॒ुनिवहँण ॥! इल्यादि ॥ 

अन्योन्यस्यथ सदृक्षरक्ष्यमिल्नादालक्ष्यशौण्डिययो$ 

शस्राशस्त्रि समन्मिपत्पुछकयो; सम्झाघयो+ साहसे । 

जाते जीवितर्ंकटे विहरतोमेच्छोसु विश्राम्यतो: 
रक्षान्तं रघुवीरपड्धिमुखयोरासीद्सीमा रण: ॥ <8३ ॥ 

अन्योन्यस्येति । अन्योन्यस्य परस्परस्य सदृक्षरक्ष्यमिलनात्सटशलक्ष्यलाभात॑ । 
दशे: क्सः? इति क्सादेश: । आलक्ष्यमस्फुटटइ्यं शौण्डिय शौयौतिरिको ययोखयोः । 
शस्रैथ श्जश्व प्रहल्ेदं युद्ध भ्रशृत्त शज्नाशल्लि । “इच् कर्मव्यतिहारे! इति ब्रहुअदहेः 
समासान्त इचूप्रद्ययः । 'अन्येपामपि दृइयते! इति दीघेः । 'तिष्ठद्दुप्रश्रतीनि च? 
इत्व्ययीभावत्वादव्ययत्वम् । तत्र समुन्मिपन्तः समुत्पद्यममानाः पुलका रोमाश्ना 
ययोस्तयो: । साइसे साइसकृल्े सति सशक्वाघयोः । अदहो महदाश्वय हस्तलाघवमि: 
ल्वादिप्रशंसापरयोरितद्यर्थथ । जीवितसंकटे श्राणनिवेन्धे जाते सति विदरतोबिहर- 
माणयो: । “विरहतो:” इति पाठे विद्युक्तो: सतोः । ईपमन्मात्रेथ्प्युच्छासे तृष्णी न 
तिष्ठतोरित्नर्: । मूच्छाठ मोहदशास विश्राम्यतोविश्वानित गच्छतो: । मूच्छौवस्थातो- 
अन्यत्र क्षणमात्रमपि काल न बथा न यातवतोरित्यथेः । रघुवीरपह्िमुखयोः श्रीराम- 
रावणयोरश्रान्तमविच्छिन्नं यथा तथा । असीमा निर्मयीदों रण आसीत् । शाईल- 
विकीदितं इत्तम् ॥ 

अधथ तयोरविश्वान्तविमुक्तदिव्याश्रयोराखण्डलुवृ त्रनिभयोरा ठनेष 
मागेणेप्वभकछुरपरस्परविवरमारगणेपु, अविचक्छिन्रेपु धजुग्नुणेष्वव्याहँत- 

१. इसतोः; दरतोः” इति पाठी, ३२. “अश्रान्तमुक्त” इति पाठं:, ३. 'विजय 
इति पाठ:, '४, बाग्गणेपु विच्छिनेषुः इति पाठः. 



ग्र् छ्ट युद्धकाण्टम् । 

सहजसाहसगशेणाधीनेषु , घुरीणेषु यागपु निरपायसमरासियानंपु, सिभिन्न 

सांयुगीने च रथे निवकल्यविजयसनारथनगणावत्त अद्ोपनमासोधयग ॥ 

अशथेति । अथानन्तरम् । आखण्डल, बियर: जललिए लाएं 

“आखण्डलः सहख्ाक्ष:” इत्यमर:। तयोम्थाने रगरायाओोरपिभार 

स्रयोर॑विच्छिन्रप्रयुक्तमहाजयोः सतोरभइु६ नरक भा 
ण्यन्योन्यममेस्थानानि मार्गयन्लन्वेषयन्ती:, उगोए: 

झंत्र भज्ञमास- इत्यादिना घुरचू। मासतंगु संद न कह 

इत्मर: । आलनेषु विच्छित्तेषु सत्यु ॥ लिन सो 

गैणेशु - चापसीर्वीष्वविच्छिन्रेषु विदलितेशु * । 

गिंकश्व यः साहंसगरुणस्तद्धीनेषु तदायत्तेडु | । शिपये 
समरः । धुरीणेषु धुरंधरेषु ॥ खः सर्वधुरोी 8५ पीगदिनागाः 

श्रीरामरथाश्रेणु॒ निरपायसमरामियानेयु द इांटभोन  इसोवा | साइन 

समर्थ इत्यर्थः । ' सांयुगीनो रणे साधु: इंत्समर:। सगे रायव-परद्न चि जिन चि- 

तरां विद्यरिते सति । निरवेकल्यं वैकल्यरहि,। विश थी गंभीरथों भी $-संदापी ४ारि- 

संद्रथा तथा । यश्ञ एवं घनं॑ यथा तथा । जातापन छुद्य झाउय । 

युद्धमायोधनं जन्यस! इत्यमरः 0 

तणीम॒खात्त्वरितमद्धरणे ३] 

संयोजनेडप्यथ शरस विगोचने ता । 

थैत्र व्यलोकि तद्धीन इचाति: 

: छीकेन राववकराश्वरनगाललाद ॥ <४ ॥ 

तूणीमुखादिति । वृणीमुखानिषद्ककुशायरिय अहम । मिरेष्य दो 
त्वरितंम! इसमरः । शरख वाणस्ोद्धरणे एप. ५), शूरिल बासयों संगोपओं धदापे । 

मोर्दी ज्या शिज्जिनी गुण” इमरः | अथाद-,र ६ छ बय गोक का । पथ रिंग 
् री] 

न्व्यापारे राघवकरो लोकेन द्रष्टजनेन व्यलो॥ ..:: | परी बपयू्। 
अतिवेगद्विगातिशयाद्धेतोस्तदघीनस्तव्यापराय:।. इ्धंतव उ्वाधिद्वती | 3नुप्नावियो- 
त्येक्षा। चिरं चिरकाल्माठछेके । सविसशो«+ हुदपर एड इंथकः। फर्चान छिंएु। 

वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

१. शुणनिक्त्तेषु' इति पाठ:, २. 'समराध्थदा:,दिविक दशि प52, ३. पररप्रर- 
गर्वकलप' इति पाठ:. “४. 'भुजायतबशोधन! ४४ पाठ, ७. िैदागदाकिपपण 
इति पाठ, 



४०२ चस्पूरामायणम् । 

अर्धोदीरितवी रवादमहरद्रामो यदखेः क्षणा- 
त्तेनैवाह्डुरता मुखेन जगदे शेष॑ च लक्कापतेः । 

साम्ये सत्यपि चारुशारमुभयोधोलुष्कसायाबविनो- 

विच्छिन्नाननद्शेनात्समभवद्भीडा रणे रावण ॥ <५॥ 

अधंति। रामो5रघोंदीरितवीरवादमर्धघोक्तवीरालाप॑ यद्रावणमुखमजैरहरचिच्छेद । 
क्षणात्क्षणमात्रेणाहुरता कन्दलता तेनैव लड्जापते रावणस्थ मुखेन शेषं पूर्वोक्तवीराला- 

पावशिशणर्ध च जगद उत्तम । अतो घनुःप्रहरणं येषां ते धानुष्का धन्विनः । 'धन्वी 
धनुष्मान्धानुप्क” इत्यमरः। 'प्रहरणम! इति ठकू । 'इसुसुक्तान्तात्क/- इति क- 

प्रसझयः । तेपां मध्ये मायाविनोर्विचित्रशक्तिसंपनयोः । “अस्मायामेघासजो 
बिनिः” इति विनिग्नय्ययः । अथवा धानुष्की च तो मायाविनी चेति विशेषणसमासः । 
तयोरुभयो रामरावणयोथ्वारवश्वतुरा: शारा युद्धगतिविशेषा: अद्नप्नयोगा वा य- 

स्मिन्क्रमणि तथा भवति तथा | साम्ये साद॒इ्ये सतद्यपि रणे युद्धे विच्छिन्नाननदशे- 
नाद्रामाश्नविदलितमुखावलोकनाद्ावणे त्रीडा छलूञा समभवत् । जीवतैव मया सकल- 

लोकसमक्ष॑ छिन्नानि शिरांसि पुनर्टश्यन्ते। घिष्ट मे जीवितमिद्यात्मनिन्दापूर्वक 
रावणो लजितवानित्यथ: । शारदूलविकीडितं श्वत्तम् ॥ 

दृशाननशरक्षतिक्षरद्सग्झरीबुद्दुदै- 
स्रक्लितमहेन्द्रकक्लटसहस्नच्लुःपथः । 

रणे रैंघुकुलोकूवः क्षणमसानि वैमानिकै- 
येथा दशशतेक्षणो बलरुषा कपायेक्षणः ॥ <६ ॥ 

दरशाननेति । दशाननझरे रावणग्रयुक्तवाणैयानि क्षतानि अहरणानि तेभ्यः 
क्षरन्त्या विगलन्त्या अख्ग्झया रक्तप्रवाहस्प बुद्दुदिरास्फोटैस्तरप्वितः संजाततरज्: । 
समभिव्याप्त इति यावत्। तरक्वित इत्यत्र॒ तारकादित्वादितव् । त्तस्मिन्महेन्द्रक- , 

ड्ूट इन्द्रदत्तकवचे सहर्स चक्षु:पथा: सहस्तसंख्याकनेन्नगोलका यस्थ स तथोक्तः । 
“ऋकषः- इत्यादिना समासान्तः । रणे रघुकुछोद्भवः श्रीराम: । विमाने चरन्तीति 
वमानिर्कदेव: । “चरति? इति ठऋ् | बले बलासुरे रुपा रोपेण कपायेक्षण: संरक्तलो- 
चनः । दशशतेक्षणो यथा सहसाक्ष इवेत्युट्रेक्षा | क्षण क्षणमात्रम्। अनन्तरं तत्संबन्धा- . 

भावादिति भावः । असान्यवबुद्ध:ः । मन्यते: कर्मणि छुर । इन्द्रकवचसंबन्धात्तन्र 
सहस्राक्षेण सदक्षशोणितवुद्धुद्संबन्धाच तथात्वेनोत्प्ेक्षित इत्यर्थः । एतेन स्मरण 
ध्यन्यते । पएृथ्वीशत्तम् ॥ 
लक धनी 8 पल नया 2256 22020 

१. “चातुरीमिरुभयो:” इति पाठः. २. “विच्छिन्नाननदर्शनेन समभूत? इति पाठ, 
३ 'रघुकुलोद्वह:” इति पाठ:, 



सुझछकाण्टम् । 

ब्येग बारि प्राभाक- 
तदलु वारु 

रेण तामिस् ग 

चर च् 

वैदबानर धनतलन वातथय ता अं 

>ण दासवे गायखरेग बण्ण च परतरनेपाखनला 

भिन्दानयोरनवारनिध्मादताजदादबादतवास्वद्ञा
न सप्र ब्यत्तीद: ॥ 

न् न न लहर 

तदान्वात । '*5४ दम प्र बस हा, [5 रु 75 ; 

इत्यण् । एवमुत्तर ०7 है मे जल शक हो शतक डर ते का 6 हे कै व्यय 

नाडीमुध्योश्व ६ ४ *- "हवन समा भंग: । दावदिधाइस भा 5 पे *स क 

पिन्रुपसो यत्ः ही. ५४ हा मिलीई मिहदा । प्रौनाकिषए 6. हे धान 

काराम्रम् । माहेने,. . रद थे दी वे कप दोष पाक, । 42५० आज ॥ १३ ३) 

विष्णुदेवताकमिल्े+६ | * ४५ ५ , सनी, कभाविय पद नदिया परपर चिचदाभकलि- 

दारयतोः । मियर: «व: । ए+ ०; था न गशाणा नि बम वर पदीगि कण 5, बे ए 

भिनिवेशादविद्ति:+०४ ८५ धपापमण दिखद पढतटपिपनतिक्ा क. #४> गा 

इति धातोलिंट् ॥। 

शख्राशलि समृत्त॒काउपि 
मस्लरेण उरछता प्रिधरपुनर्रु 

रातह्न सर्भ समलयगतां वचिच्छ 

शखस्राशखीति। क पेदए ४ इश्क एरथ हुपा 

'सकोतुकोी5पि! इति प:७६:५ ६३ पे प१ 

आणनाथ: । एतेन 5५५४४ उप हे | 

चितां प्रेयसीं सीतां *निरय ॥ भर ता पु 

छ्ेशो भविष्यतीति ६४५5५ | एकता दी।जगा थे । थे मिय, पु्मन्सि व पुरा 

श्रयोगो यस्थ तेन। ए७पार ४ पद दिुरा५ ; ' 

मस्तकाना पुनःआदुः इधारोद । विशेस्ञद - तर: तन सा ्ः। 

अवच्छेदे5पि पूर्व दि, चापीत। परपाद दान सियद । छू! जप सा 

ते मस्तकाश् तानू। ६५ +रास/पर: । संगरामगरामशिपणों धरामासा मे 

द्रवण साके चिच्छेद् ।६४ ८: । छ्व रादप्दिरी उगदः तछिपमो: मत गपर ८ 

भावेन भिन्नकाढीनदेरी संमभिहगणादहोवया डोवफारमंवोपपिपथंय 

निवन्धनातिशयोक्तिमूला सहोक्तिरलंकारः । 'सहार्थेनान्वयो यत्र॑ भवेदतिशयो- 

१, "नैशाकरेण” इति पाठः, २. 'वैष्णवीयेन माहेश्वर॑ च' इति पाठ:, ३. “चिन्ता- 

*ै 8०-23 निमेषे 

कुलप्ूः इति पाठ:, ४५ “उन्समेंष॑ निरमेषेण सः? इति पाठः, ७. “मूप्नेः” इति पाठ:« 



४०४ चस्पूरामायणम् । 

क्तितः । कल्पितापम्यपर्यन्ता सा सहोक्तिरितीष्यते ॥! इति लक्षणात् । एतेन यदा 
रावणशिरदकेदस्तदा जगदातइच्छेदो5पीत्योपम्यकल्पनया कारणगताशुभावहत्रतीते- 
श्रमत्कार इति रहस्थम् । शादूलविकीडितं इत्तम ॥ 

रक्षःपतो पतति छब्धमनोरथाना- 
मातन्वतां दिविपदासथ पुष्पव्षम् । 

ख्ाघापद समजनिए्ट पर न राम; 
कामोपधेः कलितश्पैणखाविकारः | <<८ [ 

रक्ष इति | रक्ष:पतौ रावणे पतति भुवि निपतिते सति रूब्धमनोरथानां आप्त- 
कामानामत एव पुप्पवर्षमातन्व॒तामपसर्जयताम् । दिवि सीदन्तीति दिविपदो देवा: । 
“आदितेया दिविपदः इत्यमरः । 'सत्सृद्विप-” इत्यादिना हृदशुभ्यामुपसंख्यानम 

इति सप्तम्या अछक । 'सुपामादियु च” इति पत्वम् । “अविद्वितंलक्षणो मूथेन्यरुपामा- 
दिपु द्रष्टव्यम! इति वचनात ।तेपां राम: परं राम एवं छाघापदं प्रशंसास्पदं न स- 
मजनिष्ट न जातः । 'दीपजन-? इत्यादिना कतैरि छह । किंतु कामोपधे: कामकैतवा- 

त्। 'कपटोइश्रीव्याजदम्भोपवयरछाझकैतवे” इत्यमरः । कलितो विरचितः श्र्पणखावि- 
कारः कर्णनासाच्छेदनरूपः | सो5पि छाघापदं समजनिष्ट । “कासो बने” इति पाठे 

चने दण्डकारण्ये कलितशर्पणखाबविकारः कामः क्लवाघापदं समजनिष्ट । तस्य छोककण्ट- 
कफरावणसंद्यारमूलत्वादिति भाव: । वसन्ततिलका इत्तम् ॥ * 

अनन्तरमालिझ्लित्रेणवसुंधरं शरतल्पमधिशयानमधिगतनिषज्ञीप- 
धान यातधानपततिमधिंगत्य निपिद्य च भवि सोदयेलेहसुलभवैधुयः क- 
द्यो<हुमिति विहितनिजदूपणों विभीषणश्विरतरं विछलाप ॥ | 
-अनन्तरमिति । अनन्तरं रावणपतनानतरमालिद्वितरणवर्संधरमारिडिष्ट रणभू- 

मिम् । अवाब्मुखतया रणभुवि निपतितमित्यर्थ: | शरतल्पं वाणद्ाश्यामधिशयानम- 

धिप्ठितवन्तम् । 'अधिशीड्स्थासां कर्म! इति कम्मत्वम्। 'तत्पं श्याद्वदारेंपुः इत्य- 

मरः । अधिगत निपक्ञेपधान प्राप्ततृणीरोपवर्हम् | एतेन ग्लत्वापि निजप्रकृति, न जहा- 

तीति सूच्यते। यातुधानपतिं रावणमथिगत्य प्राप्य भुवि च निपत्य पतित्वा | समानोद्रे- . 
दायः सोदयों आता । समानशब्दस्य प्रागिव सभावः ।. सोद्राच्, इति यत्पत्ययः। 

तस्मिन्त्रेद्देन प्रेम्णा सुलभ सुखलभ्यं बैधुय विद्वलत्वं यस्य स तथोक्तः । अह्ं कुत्सितो- 
अरे: कदये आत्मप्राणत्राणार्थ आ्राघातितय॑ा क्षद्र: । कदर्य: कृपण: छ्ुद्र:? इत्यमरः । . 

१. 'कामो5पि चाकलित” इति पाठ:, . २. 'रण” इति नास्ति कचित, ३. निपत्य 

च सोदयांह्यर्यसीद्ादसलम? इति पाठः, ४ 



थुद्धकाण्डम । ४०५ 

- आत्मानं धर्मकत्यं 'च युन्रदारांश्वः पीडयेत्। -छोभागः पितरं आातृन्स कद्य ..इति 

स्घ॒ृतः ॥7 इति च। 'कोः कत्तत्पुरुषे च” इति कुशब्दस्थ कदादेशः । इत्यनेन प्रका- 

श्ेण विहितनिजदूषंगो विरचितात्मनिन्दो विभीषणश्विरतरं चिर॑ विकलाप ॥ 

तत्प्रकार॒मेवाह--- 

अयि समसुखदःखैरन्वित बन्धुवर्ग 
हजमपि भवन्तं सच्चतः .साहसेन । 

कुछाविशसनहेतोः कूव्धमोनुद्चत्ते- .. 
देशमुख सम यावज्जीचमासीत्कलडू: ॥ <4९॥ 

अयीति । अयि दशमुख हें रावण । समानि तुल्यतयानुभोक्तव्यानि च 
 तानि सुखदुःखानि च तैरन्वितम् । मद्विनाभावेन सुखदुःखानुभवतत्परमित्यर्थः । 

ु बन्धुवर्ग पुत्रमित्रकलत्रादिवन्धुसमूहम् । तथा सहजं सहोदरं भवन्तमपि साहसेना- 

- 'विवेकेन सुश्त्तस्त्यजततः | तथा कुलविशसनहेतोर्वेशक्षयकरस्प कूटथर्म सहज आात्तिर 
परित्यज्यान्यसमाश्रथणरूपकपटसमाचारे5नुश्ृत्तिरछुसरर्ण यस्य । मम यावजीव जीवि* 
: तपर्यन्तम् ॥ यावदवधारणे” इत्यव्ययीभाव: । कलद्ू स्वयमवनार्थे आतरं घातित- 

- बानित्येवंरूपो5पवाद आसीत् । 'कलझो5झापवादयो:” इत्यमरः । मालिनीबृत्तम् ॥ 

आयेस्थ रक्षितससननुज४ स एक+ 

प्राणानमुच्वत परं युधि कुम्भकणेः । 
त्वज्जीवहृत्स्वयमहं निजजीवहेतो- । 

रदापि. हन्त सहते हतको विधिसोम् ॥ ९० ॥ 
आयैस्येति । आर्यस्य पूज्यस्थ भवतो5सून्प्राणान्क्षितुं-त्रातुमनुजः स प्रसिद्ध 

एकः कुम्भकर्णः परं कुम्भकर्ण एवं श्राणांन्युधि समित्यमुश्चतात्यजत् । स एवं धन्य 
इति भावः । अइहं तु निजजीवहेतोः | आत्मग्राणत्राणार्थमित्यथैः । 'षष्ठी हेतु- 
प्रयोग! इति पषष्ठी । स्वयं साक्षात्वजीवहत्त्वत्पाणापहारी .. अतः । अयेदानीमपि । 
हृतकः पाप इत्युपालम्भोक्ति: | 'साहइ्ये क: । विधिरदेव॑ मामेवंविधद्रोहिण  सहते 

- मुध्यति इन्त । ईद्गनुचितकारिणो5पि मम सारणवेम्ुख्येन तूष्णी तिष्ठति विधिरिति 

विषाद इत्यथे: । वसनन््ततिलक़ाइत्तम् ॥ 

इत्येवमस्मिन्विलप्रति विदितवृत्तान्ता शुद्धान्तात्करुणमारटन्तीमिर- 

न्तारितयूथपामिः कारिणीमिरिव तरुणीमिः सह सेसागद्य मध्येसमर- 

. १, 4वन््धुवर्गे! इति पाठः. ३. मम इत्ति पाठ5:, ३. 'शुद्धान्तात्सकरुण” इति पाठ 
४. समम? इति पाठ, ५६ 'समापत्य/ इति पाठ 



४७०६ चम्प्रामायणम् । 

मापतितमशनिहतमिव मन्द्रं दृशकंधरं नाथ निरीक्ष्य निहतोपन्नेव 
लता निपतन्ती विलपन्ती नाथ नाथेत्यपरिमेयविषादा निषादाहत- 
द्यितविधुरीकृतक्ररीवामन्द चक्रन्द मन्दोदरी ॥ ह 

इतीति | इल्येवमनया रीजह्यास्मिन्विभीपणे विलपति सति । विदितो विज्ञापितो 
वृत्तान्तोीं रावणसंद्वारवाती यस्वा: सा तथोक्ता । अत एवान्तरितयूथपामिरिन- 
छयूयनाथामिः करिणीमिः कुजरीमिरिवित्युपमा । करुणशब्दात्कपणवचनात् “अशआ- 
यचू” । करुणं श्रोतृणां शोकजनकमारटन्तीमिराकोशन्तीमिसरुणीमि; सह अन्त: 
पुरत्नीमिः साकम् । शुद्धान्तादवरोधात्समागत्य । 'शुद्धान्तश्ावरोधथ्व” इत्यमरः । 
मध्येसमरं समरस्प मध्ये । रणमध्यदेश इत्मर्थः । 'पारे मध्ये पष्ठया वा! इत्यव्ययी- 
भाव: । तत्संनियोगादेकारल॑ मध्यशब्दस्य । अशनिहततं वजविदारितं मन्द्रं मन्द- 

राख्यपर्वतमिवेत्युपमा । आपतितं निपतितं नाथ प्राणेश्वरं दशकंधरं रावण निरीक्ष्य 
निहतोपन्ना विच्छिन्नोपाश्नयत्रक्षा । 'उपन्नः स्यादुपाश्रय:” इत्यमरः । लतेव निपतन्ती 
भुवि निपतिता निपादेनाहतो विद्धों दुयितः प्रियो यस्ता;: सा । अत एवं विधुरीक्षता 
विहलीकृतेति विशेषणसमासः । अथवा निपादाहतदयितेन विधुरीकृता विद्लिष्टीक्ृता:। 

“विघुरं गत्यपेते स्थात्कथविक्लिष्टयोरपि? इति वैजयन्ती । अभूततद्भावे चिविः । अ- 
स्तर च्वी? इति दीर्घः । कुररीवोत्कोशखगाइनेव । “उत्कोशकुररी समौ” इत्यमरः । 
अपरिमेयविपादा निरवधिकशोका सती भन्दोदरी रावणाग्रमहिषी । नाथ नाथेति 
प्रिय प्रियेति । वीप्सायां द्विभावः । अमन्दमुचैश्वकन्द विच्ुकरुश | विललापेत्यर्थ: ॥ 

तत्पकारमेवाह--- 

या वीक्षिताजनि पुरा यमराजधानी 

वीर ल्या सकलरूद्ग्विजयोत्सवेषु । 
तामय दुर्विधिवलेन समस्तछोक- 

साधारणः पुनरुपेष्यसि हा किमेतत् ॥ ९१ ॥ 
येति । है वीर, पुरा पूवे या सकलद्ग्विजयोत्सवेषु समस्तदिग्विजययात्रा- 

महोत्सवेषु या यमराजधानी यमपुरी वीक्षिता दृष्मजनि जाता । तां यमराजधानी- 
मद्येदानीं दुर्विधिवलेन दुष्देववशेन समस्तलोकसाधारणः सकलजनसाधारणः सन् पुन- 
भूयो5प्येक उपैष्यसि आ्रप्स्यसि । एतद्वस्थान्तरं किम् | हेति विपादे । 'हा विपाद- 
गुगर्तियु! इत्यमरः । वसन्ततिलकादइत्तम् ॥ 

१, दिदाकंधरं समीक्ष्य” इति पाठ:. २३. 'विपादाहता” इति पाठः, ३. निखिल? 
इति पाठ:., ४. 'किमेकः” इति पाठ:. 



युझछकाण्टम् । ४०७ 

पु जनक: स्वर्य इनुजबंदानावकों 

दयितो जगज्नितययंत्रशासनः । 
तनय$ परद्रजथात गानता 

विधिनाहगंबगधना भिजन्ध्िता ॥ ९२ ॥ 

जनक इति । जनको मग किये दे ठ। । राय कथाएं मसानगेदबा की दागप- 

कुलश्रेष्ठ: । तथा द्यित: प्रियदगः: ! जनये ड। बंध । जय दादुनना दब "पार ० 

इणुप्रद्ययः । जगन्नितयस बैल (परंप अर्थ पवन | ६;थों .; 

तथा तनय:। पुरंद्रं जयतीदि एुर<र 
22! 

गयी । जातेति शेष: । अधुनेद दा है दि पिया था 5५. 

म्वितानुकृता । सर्वेसंक्षयेणेके : हशर- पल रीएताड दादा ॥थ राचायो+- पिता 
द्नवराजो में भर्ता में राक्षसेः २:। एप आकाग०७, बा व भाफाा दाम का 5 ४ । 

मझुभाषिणीद्चत्तम् ॥ 

राजन्यधमेविद पोडपि रपग्ादत्य 
हखा यथात्रगगधातु जपद्रभन्वः । 

आरभ्य वालिनमसंघायगाध्िरारली- 

दिक्ष्वाकुबंशासदूजः कथगेष धर! ॥ १३ ॥ 

राजन्येति । राजशोष्पत्याड (ंच, गंजनया: धागा; 

यत्प्र्यय: । राज्ञोपपत्ये जाति# व बच ॥ पा, भई 
श्रीरामस्य यथा यद्गदग्न्ज हृत्वा । शापामन्दरुनसु ने दम पो 
वालिनमारभ्य असंशय्य॑ निःसंदे,.]। उन पषल्व 4, वादा ॥ पावर रथ: 
एषोडयं धर्म: कर्थ कुतो वा | २३ कदबरितव पिचपरचड-दपाहिकऋणल सा 
नियतः | . व सहज एवेलर्थः | झद २६ मठ लदापादादा भीरराव * पर 
भावः । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

अहह निहता छाट्टा ब्राछ्यलेग एनगत: 

प्रसवनिजापा नित्रत्यानछेन भन्नानयपि ॥ 

सुखमहमिहासीना शोकानलूइपि बदीद्ड 

प्रभवति न मां हन्तू प्रायः स एप चितानछः ॥ ९७ ॥ 

बी आय व] १, वालिनसयय कथम! इटि हाट, ६. योडानडेणा! ६४५ प७:, ६, पजिसा मजे: 

इति पाठ:, 



४०८ चस्पूरामायणम् । 

अहहेति । अदृद्देति खेदें । 'भदद्देत्यद्भुते खेदे! इति विश्वः | तदेवाह--हनूमतो 
बालानलेन लड्डा परमत्यन्तं निहता दग्धा । अवनिजायाः सीतायाः पातित्रद्यं पतिबरता- 
धर्म एवानलस्तेन भवानपि निहतः । अहं त्विद्देदानीमीरशेडनिर्वाच्ये शोकानले सति 
यदपि सुख निर्विचारमासीनावस्थिता | दाहकाले फथमासीनेत्यत आह--स एप सोडर्य 
चितानलश्चितामिः प्रायो भूम्रा मां हन्तुं नाशयितुं न प्रभवति समर्था न भवति। 
कथमन्यथात्मानं न दहतीति भाव: । हरिणी दइृत्तम् ॥ 

तद्हमिदानी सायंदिने भगवतः सवितुः प्रभेव प्रविश्य. जातवेद््स 
चन्द्रिकेव चन्द्रमसं तडिद्व तडिद्वन्तं भवन्तमनुसरन्ती निवोपयामि 
निरन्तरविरहद्हनद्द्ममानमात्मानम् ॥ 

तदिति।। तत्तस्मात्कारणादिदानीमहं सायंदिने सा्यकाले । सायमित्यव्ययं दिन- 
शब्देन सुप्ठुपेति समस्यते । भगवतः पृज्यस्य सवितुरादित्यस्थ प्रभा ब्रुतिरिव 
जात॑ बेदो हिरण्यं यस्मात्तं जातवेद्समभिम् । 'जातवेदास्तनूनपात” इत्यमरः । भ्र- 
इय । सविहप्रभाया: सायममिप्रवेशे “आदिल्योडसतमयन्नमिमनुप्रविशति”, “अग्नि वा 

आदिल्यः साय॑ प्रविशतिः इल्यादिश्रुतिरिव प्रमाणम् । चन्द्रमसं चन्द्र चन्द्रिका कौमु- 

दीव तथा। तडितोडस्थ सन््तीति तडित्वान्मेघ: । 'तसौ मत्वर्थीयः” इति भसंज्ञायाँ 
पदकार्य न भवति । किंतु 'झयः” इति मतुपो मकारस्य वकारः | अपदृत्वान ज- 

स्तवम् । तडिद्विद्य॒दिवेत्युपमा । भवन्तमनुसरन्त्यनुवर्तमाना चिताधिरोहणेनानुगच्छ- 
न्ती सती निरन्तरविरहृद्हनेनाविच्छिन्नवियोगापिना दद्यममानं ताप्यमानमात्मानं देह 
निर्वापयामि सुखयामि । त्वया साक॑ गसिद्धामिप्रवेशमन्तरा ताइग्विरहशोकानलज- 
नितसंतापस्थ निर्वाणासंभवात् । तार्ते मुदिते हश्श श्रोपितें मलिना छृशा। 
मृते म्रियेत या नारी सा स्त्री ज्ञेया पतित्रता ॥! इति स्मरणात् । पतित्रताधर्म- 
त्वांचेति भावः । एतेन प्रसिद्धानलापेक्षया विरहानलस्यातद्यन्त्संतापकरत्व॑ सूच्यते ॥ 

इत्यादिकरुणपरिदेवनव्ती प्रजावतीं निद्वत्य निवेत्ये च निजाज्ञया 
निशाचरपतेयेथाविधि समेध॑ पितृमेधं सविधभेधमानविषादं विभीषण- 

रु धिपत्ति ८ ९ भोभिरस कप 

सशेपराज्या विधातुमखिलछती था ह्॒तेरम्भोमिरस्मोधर इव दौवद्ह- 
नाऊुछं वनस्पति रघुपतिरभ्यपि ब्व॒तू ॥ 

इतीति । इल्यादि एवमादि करुणपरिदेवनवर्ती श्रोतृणां झोकजनकविलापवतीं 
प्रजावती भ्राह॒जायां मन्दोदरीम् | 'प्रजावती आतृजाया? इत्ममरः । निद्वत्यारोहणामप़ि- 
निवेशानिपिध्य निजाज्ञया । “मरणान्तानि वेराणि निद्तत्त नः प्रयोजनम् । क्रियता- 

९, 'सायंतनसमय इव सवितुः प्रभा भगवति अ्विश्य” इति पाठ: २. 'जातवेदसि' 

इति पाठः., ३. निश्चिचरपतेयथाविधि निजाज्ञया पिठमेथसमेतं सविधम्? इति पाठ३. 
४. तीर्थोपहतरम्मोमि:? इति पाठ:, ५. दावदहनाकुलं? इति पाठ:. ६ 



युद्धकाण्डम् । ४०५९ 

मस्य संस्कारों मसाप्येष यथा तव ॥ इल्यादिरामायणोक्तरीत्या खनिश्देशवचननेन नि- 

शाचरपते रावणस्थ॒ यथाविधि यथाशाक्षम् । सेवा बुद्धिविशेष:। श्रद्धांत सावन । 
तथा सहिते यथा तथा पितृमेध पिहयज्ञम् । 'प्रजापत्तिरखमेघमसजत' इल्ादा से- 

शब्दस्थ यागपरत्वेन व्याख्यानात् । निर्व॑त्य कृत्वा च । सविधम्। समीप इस: । एप- 
मानविषाद प्रवधमानखेदं॑ विभीषणसशेपराज्याधिपति ऊलक्कासकलसाम्राज्यावपात पि- 

थातुं क्ते रघुपतिः श्रीरामो5खिलतीरथे भ्यो ड्शेपपुण्यतीर्थेभ्य आहतेरानीर रम्मी सिदाय- 

दहनाकुर वनवद्धिसंतापितं वनस्पति शक्षम् । 'वनस्पतिईक्षसात्रे बिना पुष्प: पालदुरम! 

इति विश्व: । अम्भोधरो मेघ इबव । अभ्यपिश्वद्भिपिक्तवान् ॥ 

अथ दशरथनन्द्नाभिषेका- 

दुधिगतराज्यपदों विभीषणोडयम् । 
अलुदिनिमभिद्वद्धमण्डलो 5भू- 

६] दरुणकराम्तपूरणो यथेन्दुः ॥ ९५ ॥ 
अथेति । अथानन्तरं दशरथनन्दनाभिपेकाच्छीरामविरचितमूर्धानिषेकादधिगर्त 

थ्राप्त राज्यपदं साम्राज्यस्थानं यस्थ स तथोक्तः । पद व्यवसितन्नागरथानलश्मा- 
ड्रिवस्तुपु' इत्यमर:। अर्य॑ विभीषणो5नुदिन दिने दिने। वीप्सायामब्ययीगाव: । 
अरुणकराः सूर्यकिरणा एवं अम्नतं तेन पूरणमाप्यायनं यस्य स तथो कक: । एन्दुर्नथा 
इन्दुरिव । अभिद्वद्ध प्रइृद्धं मण्डल राष्ट्र विम्बश्न यस्य स तथोक्तो5भूत् । (न्द्रेररण- 
करयुक्तत्वमुक्त वराहमिहिरिण--“सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मूर्छिसारामो ने 
शम् | क्षपयन्ति दर्पपोदरनिहिता इव मन्द्रिस्यान्तः 0१ इति । क्ेपसशीणियमु पा । 
पुष्पिताग्राइत्तम---अयुजि नयुगरेफतो यकारों चुजि च नजी जरगाप पुप्पिताग्रा? 
डइति लक्षणात् ॥ 

तत+३ ॥ । 
20 प विभीषणा सिपेकानन्त 

तत इंति | ततो कानन्तरम् ॥ 

सीतामुदीक््य निभृतेन विभीपणेन 
नीतामुदारमुणरूपवर्ती सतीनाम् । 

देवस्थ तत्षणमभूदशकण्ठकृष्ठा- 
०५ 

मानन्द्शांकरसवधुरमन्तरझ्म् ॥॥ ९६ ४७ 

१. 'प्रणादिवेन्दु:/ इति पाठ:, २, 'ततः” इति नास्ति क्वित्, ३. 'नीताम? इति 
पाठ:, ४. सीताम्” इति पाठः. ५. “शील्वतीम” इति पाठः, ६६ 'उशकंधरारें:” 
ड्ति पाठ:, ; | हे 

च० रा० ३५ 



४१० चअस्पूरामायणम् । 

सीतामिति । निश्ूवतेन निश्चितेन | करणत्रितयपरिश्ुद्धेनेयर्थ: । विभीषणेन 
नीतां समीपं प्रापितां सतीनां छ्लीणां मध्य उदाराणि गम्भीराणि ग्ुणरूपाणि गुणाः 

सौशील्यादयो रूप सौन्दर्य चास्याः सन्तीति तथोक्तां निष्कलद्ञां दशकण्ठकृष्टां रावणा- 
पहतां सीतामुदीक्ष्य दृष्टा तत्क्षणम् । तस्मिन्क्षण इत्यथः । देवस्य खामिनः श्रीरामस्या- 
-स्तरइमन्तःकरणमानन्दः सीतादर्शनजनितहर्ष:ः शोक ईदशीमिमां दृष्ठा दुराचारो 
रावण: कथ॑ तृष्णी स्थास्यतीति डुःखम् । अथवा एतावन्तं कालमत्यन्तपरि कछ्निष्टेयमभू- 
दित्ति विषपादः । तावेव रसी ताभ्यां बन्धुरं परिपू्णमभूत् । वसन्ततिलकाबृत्तम् ॥ 

२ 
49 [० पक, अ + कप कप 

अनन्तरमरुन्धतीव पवितन्रचारित्रनिधेरधिदेवता पतिदेवतेयमनादि- 

>पुंसोडपि परस्य मत्येधर्मेण प्रद्यायनाय नायकस्य पुरः पुरंद्रमुखान्बहि- 
मुखान्पुरस्क्ृत्य नमस्क्ृय भगवन्तसरविन्दासनमिन्दुकलेव पुनरुदेष्यन्ती 
तपनमिव दहनमंनुजगाहे ॥ 

अननन््तरमिति । अनन्तरं श्रीरामस्थानन्द्शोकावेशानन्तरमिये सीता अरुन्धती 
चसिष्ठ धर्मपत्नीवेत्युपमा । पवित्रचारित्र॑ परिशुद्धसमाचार एवं निधिर्निक्तेपस्तस्याधि- 
देवताधिष्ठानदेवता । निर्य निरतिशयनिर्मलाचारपरिपूरितेतद्यथः ॥ तथा पतिदेवता 
परमपतित्रता । परस्थ परमात्मनो5नादिपुंसः पुराणपुरुषस्थापि नायकस्य पत्युः श्री- 
रामस्य पुरो मलेधमेंण । खयं॑ मर्ललेनावत्तीणैल्वादिति भावः । प्रत्मायनाय विश्वासरो- 
त्पादनार्थम् । '्रत्ययोड्घीनशपथज्ञानविश्वासदवेतुपु! इल्यमरः । पुरंद्रमुखानिन्द्रादी- 
न्वाहिंहुताशो मुख येपां तान्देवान् । 'वहिंः कुशहुताशयो:” इति विश्वः । “अभिमुखा 
वे देवा: इति भ्रुतेः । तथा भगवन्तं पूज्य पहुणश्वयसंपन्नं वा । अरविन्दासन ब्रह्मार्ण 
च पुरस्कृय्य पुरोधाय । तान्साक्षीकृत्मेत्मथं: । तेषां तदा संनिहितल्लादिति भाव: । 

इन्दुकला चन्द्रकलेव पुनर्भूगो5पि उदेष्यन्ती सती तपने सूयेमिव दहनममिमनुजगाहे 
प्रविचेश । इन्डुकलाया: कुद्मां त्पनप्रवेश आगमसिद्ध: ॥ 

प्राविक्षदर्विषि पर निजशुद्धिहेतो- 

देवी विश्वद्धचरिता जनकस्थ पुत्री । 
अंहश्विरं हि यदपावनवस्तुसड्धा 

त्यक्त खय तदमुना दमुना वभूव ॥ ९७ ॥ 

धाविक्षदिति । विशुद्धचरिता परमपविन्रचरित्रा देवी पूज्या जनकस्प पुत्री जा- 

१, तदनन्तरम्” इति पाठः. २. “निधि:” इति पाठः, ३. 'पुंसोडपि मर्लेधमेण:” 
इंति पाठ:, ४. 'पुरः इति नास्ति कचित्. ५. “अवजगाहे' इति पाठः, ६, 'पविन्र! 
इति पाठ:, ७. जनकेन्द्रपुत्नी” इति पाठ. 



सुझफाण्ठम् । ४११ 

. पी । स्मीीी 
५ परपइदधा: । 

दमुना ज्वल्नस्तु । दा, प. हे न ध्मम ६! विंग चिरदालमारनत सास: 

अपावनवस्तुसज्ञदपि 4 पर? पक्ष वादिदि सका । बईएो दुख 
ऐड. न ७ बल 

॥+ ९६९ बु/ब ॥॥ तम्। संपादितमिति ५: । सतत हिदाउमम इस्सर: ू 

लर्थ: । अंहसा स्वयं से ने पिछचुनत पेन शेदनावछ दब अपडाया पर मतापतदादां 

जनकपुत्र्यां तत्सपकोरदर्य साला, रत, | पाप पर गाधइिथांदा+ गए: पिमि- 

द्र्थ: । अन्न दम्मुदसी एुछिता नया फोष्कावन व: गगी। रचिषावी- 
क्तिमेदः । एतेन ज्वजटपद्षआसपावि पं दया पिगर था पाप ॥ 

विघणद्धज्षीछ्ाननलेग स 
क्िदिएजां तत्र प्रिदोक््य सीताम । 

प्रमां पूल प्रत्युपसीय पृषा 

समणरसाउश्रसरा रपभाग ॥ ९८ ॥। 

विशुद्धेति | तथ दरसििसतगोय रपु:ागआसरों रपुसायह: हा पीरामा: अब 
सह्ादमिसंपकोद्धेतो: 5: कीएा परमावदस्गः माराम् ॥ शिदेेत ंग्नायार्मा 
योज्यम् । विदेहजां ज* १.४ हर है जी] १ॉा ५०३१ १ पर ॥० श्र ७8%:,६५॥ /॥ १॥० 7 ॥ 

सीतां विलोक्याद्यादर: "ही | देता सूंड ॥ कऋाइपर तप) ;०। एप पद परी री 

इत्यमरः । अभां निजात । पुद अपपभ दी पः २८ ॥ ४४ 
नानयोरल्यन्ताविनामा गधा रो: । पतसु पे भा: )॥ 

थ दाशरथिरधिगतनियाप्रश्साधिधिना पिधिना पुर। रब्येसार् 
विभानगर्त महारथ दद्मारथ॑ प्रश्षिष्ञ प्रपय शिरक्षि पदसुशाससे 
पाकशासनवरप्रत्यक्षा नर; प्रमदिशिषरिसिस्स गस्यसास: प्रमोद मायमभा: 

सुप्नीवेीण सह भापनारण विभीपर्ण सकृदणमोछोकसन्नमुअन  सीतया 
थे समसयाध्याना: से कीससर प्रिगानवरगारोद कम 
काबेरम् ॥ 

+. अनछानुपन्ञत्” इति पाठः, ३. 'पर्यग्रहीत्पाग्रसर:” इति पाठ:, ३. 'डदार- 
धीरविगत” इति पाठ, ४. श्रदश्यमानम? इति पाठ (विमानाधिगतमहारथम 
इति पाठ:, ६. अतिपाल्य च९? 'प्रतिपद्” इति पाठी, ७. 'अ्रमुदित:/ इति नास्ति क्र 
चित्. ८. 'संभाषणमाणो' इति पाठ:, ९. 'अवछोकयन? इति. पाठः. १०. “व सीतया 
इति पाठ:, ११. 'रामः खेचरम्? इति पाठः, १२. 'किमपि? इति पाठः, 

7 न 

ड़ 



४१२ चम्पूरामायणम् । 

अथेति | अथ सीतापरिग्रहनन्तरम् । दाशरथिः श्रीरामोषघिगतः प्राप्ती निज- 
प्रशंसाविधिरात्मस्तुतिबिधानं येन स तथोक्तेन । “नवान्नारायणों देवः श्रीमाँश्वक्रा- 
युधः प्रभु: । एकरटते वराहस्ल भूतभव्यसपल्जित् ॥! इल्यादिनात्मानं स्तुकतेल्यर्थ: । 

विधिना ब्रद्मणा पुरोड्गे प्रदर्यमानम् । एपो5्यं तव पिता दशरथस्त्वदर्शनार्थमागत 
इति हस्तनिर्देशन छोचनगोचरीक्रियमाणमित्यर्थ: । विमानगतं व्योमयानारूढम् । 
“ध्योमयाने विमानो5ल्ली! इल्ममरः । महारथं महात्माने दशरथं प्रणिपत्य नमस्कृतद्य 
तस्व दशरथस्थानुशासनम् । छत॑ कर्म यश: झ्ाध्ये ग्राप्तं ते शन्लुसूदन | आतृमिः 

सहराज्यस्थो दीरघमायुरवाप्रुद्दि ४” इद्याज्ञावचनमित्यथः । शिरसि अपय प्राप्य। 
अभ्युपगम्येति यावत् । पाकशासनवरेणेन्द्रदत्तवरेण श्रत्युजीवितिरनुप्नणितेः । अत एव 
प्रमुदितिनुगम्यमानः प्रमोदमानमना: अहृष्यमाणान्तःकरण; । तथा सुम्नीवेण सह 
भाषमाणं सीहार्देन किमपि संलपन्त॑ विभीषणं सकरुणे सदयमालोकयन्पर्यन । 
अनुजेन लक्ष्मणेन सीतया च सममयोध्यां निजराजधानीममिग्रन्तुकामी जिगमिषुः 

सन् । 'तुं काममनसोरपि” इति तुमुनो मकारछोपः । कमप्यनिर्वाच्यं कोवरं कुबेर- 

संबन्धिनम् । 'तस्येद्म! इत्यण्। कामचर खैरचारिण विमानवर पुष्पकाख्यव्योम- 

यानप्रेष्टमारुरोहाधिष्ठितवान् ॥ 

आरुद्म पुष्पकमर्य विदितानि तानि 

लड्ंग पकण्ठद्शकण्ठरणाइुणानि । 
सिन्धु गभीरसपि सेतुनिवन्धर्न च 

संद्शयन्मंगदशः स जगाम राम: ॥ ९९ ॥ 

आरुह्ति । सो5य॑ राम: पुप्पकमारुह तानि पूर्वोक्ततरितानि विद्तानि असि- 
द्वानि लड़ोपकण्ठे लझ्शापुरनिकदे यानि दशकण्ठरणाइणानि रावणसमरभूमयस्तानि 

चे। गभीरं गाम्भीयगुणयुक्त' सिन्धुमपि समुद्र च सेतुनिवन्धन॑ च स्ुगीदशः सी- 

ताया: संदर्शयंस्तदेततदिति प्रद्शयज्ञगाम | चसन्ततिलकाबत्तम ॥ 

उपरि यथा यथा माणिविसानमुद्श्वति न- 
स्तरुणि तथा तथा विपुलताम॒ुपयाति नभः । 

महिवलये तु पल्वलमवेक्ष्य महाम्वुनिर्धि 
पवनभुवे निवेद्य च हसन्ति परे हरयः ॥ १०० ॥ 

उपरीति । हे तरुणि मैथिलि, नोपत्मा्क॑ सेब्रन्धि मणिविमान॑ रत्नखचितत्योम- 
बानम् । यथा यथा चेन येन अकारेण। वीप्सायां द्विभोवः | उपर्यूध्व॑मुद्खति ग- 

१, म्गद्शम इति पाठ:. 



युद्धकाण्डम् । 2१३ 

च्छति तथा तथा तेन तेन प्रकारेण । पूर्ववद्धिभीवः । नभो5न्तरिक्षम् । निपुलता वि- 
शाल्तामुपयाति । अनन्तत्वात्तथा प्रतीयत इत्यथेः । महिवलये भूमण्डले तु । नयापो- 
धन्यतरस्थाम!ः इति महीशब्दस्थ हस्वः । महाम्बुनिधि महासमुद्र पल्वलमल्पसरः 
प्रायमवेक्ष्य दृष्ठा पल्वलमिवेत्युस्रेक्षा । अवपू्वोदीक्षतः क्त्वो ल्यवादेश: । द्रस्थस्य 

महतो उप्यल्पतया भ्रत्तीतिः । लोकप्रसिद्धत्वादेति भाव: । पवनभुवे हनूमते निवेध 
पदइर्य च परे अन्ये वानरा हसन्ति सम । हृत्लोज्प्यम्बुनिधिरेवं अतिप्रभाति, तदे- 

कदेशोछइनेन तव का प्रतिष्टेश्मिप्रायेण परिहसन्तीलर्थः ॥ 

अथ तत्तत्स्थानानि प्रदर्शयिष्यन्सीतां संचोधयति-- 

प्रिये विदृहराजनन्दिलि, विनतानन्द्नमप्यतिशेते विमानवेगः ॥ 

प्रिये इति | हे श्रिये विदेहराजनन्दिनि जनकनन्दिनि सीते, विमानवेगो व्यो- 
मयानरयो विनतानन्दनं गरुत्मन्तमप्यतिशेते । ततोड्प्यतियंगेन गच्छतील्यर्थः । 

“गरुत्मान्गरुडस्ताक्ष्यों वैनतेयः खगेश्वर:” इत्यमरः ॥ 

तदेव प्रतिपादयति--- 

तथाहि ॥ 
तथाहीति ॥ 
प्रतिपादनप्रकारमेवाह--- 

यद्यदूरे पुर: पश्यन्निच्छामि तव शेसितुम् । 
तत्तदन्वगपि द्रेष्रुमापि बक्तुं न पायेते || १०१ ॥ 

यद्यदिति | पुरः पुरस्तात् । दूराययद्वस्तु स्थानं वा परयेन् तव शंसितुं कथथितु- 

मिच्छामि तत्तद्स्तु स्थान वा अन्वक् पथाइश्रुमपि तथा वक्तुमपि न पाते न शक््यते 
इति वेगातिशयोक्ति: | तथापि वक्ष्यामि शुण्विति वाक्यशेपः ॥ 

तरुणि धरणीसुते, पश्य ऋरष्यमुको5यम। विम्बाघरे, पम्पासर इद्म्। 
कम्बुकण्टि, कवन्धनिधनभूरियम्। करभोरु, खरादिकलहस्थानमिद्म् । 
सघुराछापिनि, मम पर्णशालेयमू | मत्तेभगासिनि, सायामगसगयावनसि- 
दम | कुटिकायतकबरि, गोदावरीयम्। कुम्भिकुम्भस्तनि, कुम्भसं भवायत- 

धैमरि हु धवि ५306 हट झ् है. नमिद्म्। विधुमुखि, विराधविध्वंसनभूमिरियम् । फेकलोचने, महामुने- 

१. तथाहि” इति नास्ति क्चित्. २. 'द्रष्ट तत्क्षणेनापवार्यते! इति पाठः. ३. नि- 
वन््वनभू:! इति पाठः, ४. 'स्थल्म! इति पाठ: ५- इन्दुसमुखि विरावविध्वेसनवन- 

महीयम्” इति पाठः. ६, 'विपुलविलोचने” इति पाठ:. 



४2१२४ चअम्पूरामायणम् । 

ज्त्रेराश्रमपदमिदम् । विदेहराजपुत्रि, चित्रकूटो3यमिति विविधाः कथाः 

कथयज्नेवायमञ्सा भागीरथीपरिसरगतं भरद्माजमुनेः प्रशान्तं पावन त- 
पोवनमंयासीत् । अभाषत च मेथिलीम् ॥ 

तरुणीति। है तरुणि सुन्दरि घरणीस॒ते भूपुन्नि सीते, अय॑ परिदृश्यमानो ऋष्यमूको 

ऋष्यमृकाख्यपर्वेतस्तं पदयावलोकय। हे विम्बाधरे विम्बोष्ठि, पम्पासर इद्म्। यत्र मया 

रावणापहरणसमये यस्प तीरे त्वद्विरहवेदनया चहु विलपितमिति भावः । हैं कम्बुकण्ठि 

शहसदशाग्रीवे। “अकद्गगात्रकण्ठेभ्यश्व” इति डीपू। एतेन महाभाग्यलक्षणसंपत्ति: सूच्यते । 

तदुक्त सामुद्रिकशा्ले--स्थाद्रोमवर्जितमुरो खदुलाइनानां वा च कम्बुनिचिता च सु- 

खानि दत्ते! इति। कम्बुनिचिता त्रिरिखाव्याप्ता इत्यर्थ: | इयमेपा कवन्धस्य कबन्धाख्य- 

दानवस्य निधनभूर्विध्वंसनस्थानम् । येन सुप्रीवसख्ये तत्प्राप्तिसाधनमुपद्ष्टमिति भाव: । 

करभाविवोरू यस्पास्तस्माः संबुद्धि: हे करभोरु । 'ऊरूत्तरपदादौपम्ये” इत्यूड्म्र्मयय:ः । 

अत एवं इस्तः । 'मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो वहिः:” इत्यमरः | इद_ खरादीनां 

ऋलहस्थानं युद्धभूमिः | एतदादि खया दृष्दचरमिति भाव: । हे मधुरालापिनि मझुभा- 
पिणि, इये मम पर्णशाला । अयमावयोरुटज इल्यर्थः । हैं. मत्तेभगामिनि मन्दयाने, 
इद मायाम्रगस्य सायाम्रगरूपधारिणो मारीचस्य म्तगयावनम् । तद्भंसनकाननमि- 

लर्थ: । कुटिलाकुश्चिता नता । तथाभूताया एवं मोहनखात् । भावता दीघी 

चे कबरी केशपाशो यस्यास्तस्याः संबुद्धि: हे कुटिलायतकबरि | “कबरी केशपाश:? 

इलमरः । 'जानपद-! इत्यादिना ढीप् । इयं॑ गोदावरी । हे कुम्भिकुम्भस्तनि करि- 

कुम्भपथुलकुचे । 'स्वाद्मच्चोपसर्जनाद्संयोगोपधातः इति डीपू। इदं कुम्भसंभवा- 

यतनमगस्लाश्रमः । “अगस्तथः कुम्भसंभव:”? इत्यमरः । हें विधुमुखि चन्द्वानने । पूर्व- 

चत् डीपू । इयं विराधस्य विध्वंसनभूमिविनाशस्थानम् । हें कज्कोचने पद्मनयने, 
इृदं महामुनेर्मु निपुंगवस्थात्रेराश्रमपदं तपोवनस्थानम् । हे विदेहराजपुत्नि जनकन- 
न्दिनि, अये चित्रकूटपवतः । इत्यनेन प्रकारेण विविधा नानाग्रकाराः कथाः श्राव्य- 

चाचः | 'चिन्तिपूजकथिकुम्भिश्याचिभ्यश्र? इत्याइप्रत्ययः । कथयज्शंसनेवाय्यं ओऔीरामो- 
उज्नसा द्रुतं भागीरथीपरिसरे गद्गाप्रान्तभुवि । पर्यन्तभू: परिसरः” इत्यमरः । भरद्वाज- 
सुने: संवन्धि । प्रशान्त प्रसन्नम् । निर्वरमितद्यथ: । पावन पवित्र चेति मिथों विशे- 
पणविश्येप्यभावविवक्षायाम् 'विशेषणं विशेष्येण चहुलम! इति समासः | तपोवनमाश्र- 

ममयासीत् । प्राविशदितद्यथः । यातेछेइ । 'यमरमनमतां सकच” इति सगागमः । “अ- 
स्विसिचोउप्क्तेः! इतीडागसः । मैथिली चाभापतावोचत ॥ 

१. आयासीत? इति पाठ:, 



शुद्धकाण्डम् । ४९१५ 

उक्तप्रकारमेवाह--- 
4 ह 

प्रसुप्तवहिणश्वासपारणासुकृती हरिः । 

कण्डूविनोदनोत्कण्ठी कण्ठीरवनखैमेग: ॥। १०४२ ॥| 

प्रसु्तेति । हरिर्भुजहः । यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविप्णुर्सिहांशवाजिपु । झुकादिकपि- 

भेकेपु हरिनी कपिले त्रियु ॥7 इत्यमरः । प्रसुप्तस्य निद्वालोवेहिणस्य मयूरस् थे खासा 

निःश्वासमारुतास्तेषां पारणया भोजनेन घुकृती धन्यः । 'सुकूृती पुण्यवान्धन्यः', यूरो 

बाहणो वहीं नीलकण्ठो भुजद्रभुकू! इति चामरः । वहिंणभुजइयोः सहजवरे सत्यपि 

महामुनिसहिम्ना प्रसन्नत्वादाश्रमस्य निर्भयसांनिध्यसंभवादिति भाव: । तथा ख्व्गो 

हरिण: कण्ठीरवनखेः सिंहनखरे: कण्टूविनोदनोत्कण्ठी कण्ड्रल्रपनोदनोत्सुकः | पूथे- 

वद्धाव: । सहजमपि वैर॑ं संत्यज्य खैर विहरन्ति सुगपन्नगादय इति मुनेर्महातपः्सा- 

सथ्य सूच्यते ॥ 

तत्र भरद्वाजविहितविविधातिथ्य: तथ्ैव पदवीं दवीयसीमत्ति- 

छट्ठयथ पुनरयोध्यासविधमासीदन्नम्त एवं हनूमदावेदितोदन्तमरुन्धती- 
जानिपुर:ःसरमजसर्मालन्दवाष्पाकुलितालोकैरमाल्यादिलेके: परिगतम- 
तिपावनतपोधनत्रतमाजानमक्तिभरितर्मोंगच्छन्त॑ भरतमवल्येकयन्नतिर्य- 

त्सछतया तद्विमानादवरोहणाय देवो दशकण्ठरिपुरुदकण्ठत ॥ 

तत्रेति । तन्नाश्रमे भरद्वाजेन विहितं कृत॑ विविधातिथ्य नानाप्रकारातिथिसत्कारो 
यस्प स तथोक्तः । तथव दवीयसीं दूरतराम् | 'स्थूलदूर-- इत्यादिना पूर्वगुणयणादि- 
परलोपी ।'द्विववनविभज्य-+ इत्यादिना ईयसुन् अवादेश:ः । 'उगित्तश्व इति डीप। पदवीं 
मार्गगतिलदश्थातिकरम्य पुनर्भूयः । वाक्यालंकारे वा। अयोध्यायथा: सविधं समीपमासी- 
दन्प्राप्रुवन् । अग्मतः पुरस्तादेव इनूमता आवेदितो निवेदित उदन्तः श्रीरामागमन- 
वृत्तान्तो यस्य तमू । अत एवं अरुन्चती जाया यस््य सः अरुन्धतीजानिवेसिषप्ट: । 'जा- 
याया निछ” इति निद्यदेश:ः । पुरःसरोउ्भ्रेसरों यस्य तथोक्तस्तम् | शैपिकः कप्रत्यय: । 
तथा अजख्न॑ निरन्तरं आनन्दवाप्पराकुलिता आलोका दर्दनानि थेपां तेः । “आलोकी 
दर्शनोयोती! इल्ममरः । अमालह्यादिलोकैेः सुमच्रादिमब्निजने: परियतं परिवे- 

4. बहिनिश्वास इति पाठः, २. 'छखितः फणी”? इति पाठः. ३. 'विविधातिथेय:? 
इति पाठ:, ४. अतीद्य” इति प्राठः. ५, “उदन्तसंमागच्छन्तम! इति पाठ:, ६. 'आन- 
न्दाश्ुजलविल्ललितालोकैरमात्यलोकैःः इति पाठ:, ७, “आगच्छन्तम! इति नास्ति 
क्चित्, ८. बवित्सलमना विमानावरोहणाय दशकण्ठ” इति पाठः, 



४१६ चस्पूरामायणम् । 

छ्ितमतिपावनमत्यन्तपरिशुद्धं तपोधनत्रतं॑ जटावल्कलधारणकन्दमूलाशनाध:शयन- 
ब्रह्मचर्यादितप:स्वाचारों यस्य तम् । भक्ति: पूज्येष्वनुराग: । आजानभत्तया स्व- 
भावसिद्धभत्तया भरितं परिपूर्णयू । निजमक्तितत्परमिल्मर्थ: | 'भक्तिनिषेवणे राग 
रचनायाम? इति शब्दाणवे । आगच्छन्तमायान्तं भमरतमवलेकयन्नालोकयन् । अतिवत्स- 

लखेन हेतुना । श्रीमालिग्धस्तु धत्सलः” इत्यमरः: । वत्सांसाभ्यां कामब॒ले! इति लचू- 
अत्यय: । ततस्तद्विमानात्पुष्पकादवरोहणाय देवः खामी दशकण्ठरिपू रावणान्तकः 

श्रीराम उदकण्ठतोत्कण्ठितवान् । ऐच्छद्त्यथः ॥ 

तदानीं सीतामामन्ठ्रितवाञ्श्री राम इल्माह--- 

५ ्े 

याने मदाशयसवेतल्य यथा यथथेत- 

चारापथादवतरतद्वनी कुमारि । 

आसेदुरबीं सविधमद्य तथा तथा भू- 

रत्याद्रेण मवतीमनुगच्छतीव ॥ १०३ ॥ 

यानमिति | है अवनीकुमारि सीते, एत्तदस्मदधिष्ठित यान॑ पुष्पक॑ करते मदा- 
शर्य॑ ममावरोहणामिप्रायमवेत्य ज्ञात्वा यथा यथा तारापथादन्तरिक्षात् । 'अद्या- 
दरात्” इति वा पाठ: । अत एवावतरत्यवरोहति । तथा तथा भूस्त्वन्माता भूदेवी। 
अद्येदानीं सविध॑ समीपमासेडुपीमत्याद्रेणात्यन्तपुत्रिकाग्रेम्णा भवती पूज्यां त्वाम् । 
भातेडवतु:” इति डव॒तुप्रत्यय: । पूववदनुगच्छलब्युद्तच्छतीवेत्युट्रेक्षा । यथा दूरा- 
दागतां पुत्रीं माता अलस्तादरेणास्युक्च्छति तद्गदित्यर्थः । वसन््ततिलका ब्रत्तम् ॥ 

इत्थं वद्न्निन्दुमु्खी सलीले 

देवः पर्वगाधिपदत्तहस्तः । 

* विभीषणावेद्तिया पदठ्या 

विमानतो मन्दमवारुरोह ॥ १०४ ॥ 

इत्थमिति । इत्वमनेन प्रकारेण । “इद्मस्थमु:ः इति थमुग्रल्ययः । इन्दुमुखीं 
सीता प्रति सलीलं सबिलास वदन् । देवः खामी श्रीराम: प्लुवंगाधिपेन सुग्रीवेण 
दत्तहस्तो राजलक्षणल्वाद्विती्णों हस्तावलम्बों यस्य स तथोक्तः सन । विभीषणा- 
चवेदितिया इत आगम्यतां देवेनेति निर्देष्या पदव्या मार्गंग । पथःकरणलं व्याख्यातं 
आह । विमानतो विमानात् । पश्चम्यास्तसिः । मन्द शनेरवारुरोहावरूढवान् ॥ 

१, आसेदुपी” इति पाठ: २. “अभिगच्छति” इति पाठ:« 



युद्धकाण्डम् । ४१७ 

प्रणीतमणिपादुक॑ प्रणतमग्रतः पादयों- 
रुदस्य भरते जवादपनयन्भुजाभ्यन्तरम् । 

उदीक्ष्य च तपशःकछश वपुरेमुष्य वात्सल्यतः 

करेण स मुहुः स्पशन्न विररास रामश्विर्म् ॥ १०५ ॥ 

प्रणीतेति । अणीते श्रीरामचरणसंनिधानं प्रापिते मणिपादुके पूर्व राज्यपरिपा- 
लनपुरस्कारार्थमानीते माणिक्यपादुके येन ते पादयोरग्रतः पुरस्तात्प्रणत॑ नमस्कृतं 
भरतं जवादाद्रातिशयग्रयुक्तरयादुदस्योत्क्षिप्प । भुजाभ्यन्तरमुपनयन् । गाढमालि- 
डनित्यथ: । तथा तपसा ब्रतोपवासादिना कृश क्षीणममुष्य भरतस्थ वपु: शरीरमुदीक्ष्य 
दा च वात्सल्यतः सोद्रलेहात्करेण मुहुः पुनः पुनः स्प्ृशन्परिमाजयन् स राम- 
श्विरं न विरराम न विरतोडभूत् । तदुपलालनतात्पर्येणानल्पका्लं भ्राव्ततेलर्थः । 
व्याइपरिभ्यो रमः इति परस्मेपदम् । प्थ्वीशृत्तम् ॥ 

पश्यन्ननन्द भरतः परिरभ्य दोभ्यां 
सौमित्रिसार्यसमदुःखकँशीक्ृताइमू । 

सो5य॑ सुखोपनतराज्यपराव्यखाय 
तस्मे पुनः सहजभक्तिदँंदत्रताय ॥ १०६ ॥ 

पश्यन्निति । भरत आर्थेण पूज्येन श्रीरामेण सम डुःखं दुःखानुभवों यस््र॒ सः 
अत एवं कृशीकृतम््ज शरीरं यर्थपेति वहुत्रीहिंगमितों विशेषणसमास: । अथवा 
आयेसमदुःखेन. क़ृशीकृताइं  अन्तःकश्छेशाननुभूतवन्तं॑ सौमिन्नि लक्ष्मणं पद्य- 
न्दोभ्योी वाहुम्यां परिरभ्यालिइथ ननन्द. । आयेसहवासेनायं धन्यो5भूदिति 
संतुतोप । तथा सोड्य॑ सौमित्रिश्व सुखेनोपनते स्वर्य॑ संप्राप्ते राज्ये पराइखाय । 
आद्ररहितायेलद्यथं; । कुत: । सहजभत्त्या द॒ृडं गाढं ब्तं श्रीरामागमनपर्यन्त- 
मयोध्यां न प्रवेक्ष्यामीद्यादिख्पनियमो यस्त्र तथोक्ताय तस्म भरताय । पुनःशब्दो 
वाक्यालंकारे । ननन्द तद्राज्यदानतत्परं भरत दृष्या पर जहर्प्थः । गुणानां पर- 
माद्रास्पदल्वाद्दसन्यो न्यामिनन्दनं युक्तमिति भावः । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

अथ भरतो5पि प्रतोडभिवादितपरुषं पोरुषनिन्नेन शन्नन्नेन सम 
्ज 

दुवी प्रण॑म्य जनकत्तान्दनोसुन्मनोकृत्य सावराधवधृकान्सुप्राबद्शर्मी- 

“अवेक्ष्य! इति पाठ:. .२. 'अतीव वात्सल्यतो नवे नवमिव स्प्ठशन्” इति पाठ 
३. 'सुखं वनेडपि? इति पाठ:. ४. 'पराझ्युखाय? इति पाठ: ५. “अभिवादितपूर्वजोप- 
च्छलननिम्नेन! इति पाठ:. ६. 'समं सविनय॑ प्रणिपत्य जनकेन्द्रपुत्नीमुन्मनीछत्य श्ति 

पाठ:, ७. 'सुप्नीवदशग्रीवानुजादीन्सावरोधवधूकान इति पाठे 



8१८ चम्पूरामायणम् । 

वबानजादीन्यथोचिताभिरुपचयाभिरभ्याहिंतवसिष्ठमामब्रितस त्रिी कम - 

नम्रहालोकानमगृहीतपोरवर्गेमग्रजन्मानं विभानगतमेव सबहुमानमोान- 

न्द्यन्ननयद्पनीतरुजं निजाअ्मपदम् ॥ 

अथेति | अथानन्तरं भरतः पौरुषनिम्नेन पुरुषकाराधीनेन । “अधीनो निद्न 
आयत्त:! इत्यमर: । शन्रुन्नेन सम॑ सह पुरतः प्रथममभिवादितो नमस्कृतः पुरुषः परम- 
पुरुषः श्रीरामो यरिमिन्कर्मणि तयथा तथा देवीं जनकनन्दिनीं सीतां प्रणम्य ।. तथा 
यथोचितामिर्यधाहामिरुपचर्यो भिरुपचारैः । उपपूर्वाचरतेः क्यजन्तात् “अग्रत्ययात? 
इति ज्ियामप्रसलये -ठापू। अवरोधवधूमिरन्तःपुरश्रीमिः सहितान्सावरोधवधूकान् । 
तिन सद्देति तुल्ययोगे”? इति बहुजआीहिः । “नयृततश्व” इति कप् । सुग्नीवदशग्रीवानुजी 
सुग्रीवविभीपषणी आदी येषां तान्वानराजुन्मनीहृत्योत्सुकचित्तान्कल्ला । अभूत- 

तद्भावे चिवःः । तस्थ च्ची” इति दीघेः । “अरुन्मनश्रक्षुः-” इत्यादिना सलोपः । 
अभ्यदह्विंतः पूजितः वसिछो य्रेन तम् । आमच्ञितः संवोधितो मन्निछोकः म- 
ब्विजनो येन तम्। अनुग्रहालोकनेन करुणाकटाक्षवीक्षणेनाजु गहीतो5जुअह॒विषयी कृत: 
पौरवर्ग: पुरजननिवही येन तमग्रजन्मान॑ ज्येष्ठआतरं श्रीराम विमानगत॑ विमाना- 
रूढमेव सवहुमान॑ सगौरवमानन्दयन् | अपनीता श्रीरामागमनादपगता रुजा उप- 
तापो यस्थ त॑ तथोक्तम् । 'स्री रुग्रजा चोपतापः इत्यमरः । निजं खकीयमाश्रमपद॑ 
नन्दिग्नामाख्यमावासस्थानमनयत्प्रापपामास ॥ 

तत्र च सोमित्रिसीतासखों दाशरथिरतिलोभनीयवात्सल्यां कोस- 
ल्यार्मतिशयितदुःखातिरेकां कैकेयीमतिक्रममस्नेहपरिष्वक्तां सौमित्रिमा- 
तरमपि क्रमादभिवादयज्निजावछोकनरसानिरताभिरेताभिवैनिताभिः क- 
लामिः पूर्णिमाचन्द्र इव पयोनिधिवीचिकामिरिव प्रतिक्षण्ण परिरभ्यमाणो 
निर्भेरानन्द्मविन्दत ॥ 

मित्रिसीत | ०० 5 

तन्नोति | तन्न भरताश्रमपदे सोमित्रिसीतासखो लक्ष्मणसीतासमेतः । 'राजाह:- 
सखिभ्यथ्चः । दाशरथिः श्रीरामो5्यन्तं लोभयतीद्यतिलोभनीयम्। पुत्रदरशनामभि- 

१. अभ्यरच्याभ्यचितपुरोहितमामन्नितमन्चिकोकमालोकानुण्हीत”ः इति पाठः. 
२. 'विमानत एवं इति पाठः. ३. 'अनयदपनीतजनपरिश्रमं निजाश्रयम” इति पाठ: 

४. अयशःशल्यजनितशोकातिरिकाम” इति पाठः. .५. “अक्नत्रिम! इति पाठ:, 

६. सुमित्रामपि! इति पाठ:. ७, 'निजालोकरसनितान्तकन्द्लितान्तरज्ञमिरेतामि- 
अन्द्र इव पयोधिवीचिकामिः प्रतिक्षणं परिरभ्यमाणामिः स लक्ष्मण: केवलमानन्द- 
धुरमविन्दत” इति पाठ:, 



धयितों ब- 
पर 

| सातिर 
ख ख््रू 

जद मसिध्या टः 
३ 

पु $ सस्यास्ती ये 
७, 

ऊँ 
घर 

युदकाण्डम् । आह 

5 

0 
रे ++ कक ००००७ 

+१६/-९६ 

रु 
ज्ड 

। 

हे घटा 
22 2६ 

अोकटशा मन 
"१६१०३ 

[्< न्तं कद 
है आन> 

५ 

है ् 

५ 

रा] कर 

स््यमाणों प् 

् 
+ घ्ां ्ल्कक 

के 

पृ | १०७ ॥ 

शाह्या | 

फ़ 
है 

हि 

2 
ते शनन््धरा त् 

ये पुन: है 

दरा- 
ण्गः फिक 

गुगेर 
ही का का 

पु श्च्या 

गणेन ती 

पिझातसा गा 

ट्् 
हर 

$ 

हु 

रोज 

पविचरियस 

ह्शिः यंस समनन्तता | रू 

स्का 
डे 

ऊझ 

+ 

भू 

व 0 

न्भर 

वरणाध्षतरथ 

प्रखन 
जाप] 

/०+००+ 

पमाझर 

मिप 

झेसम 

>पधासगसरि 

दा 

क् 

सं 

६ 

छ्ि 

क 

है 
७ कर के 

ठ 

साफ 
्> 

4०५३३ 
हक 

है 

| 

हे 

का 

। पर 

कक 
बा 

च् 

न 
५ 
श्् 

| 

ही 

हव
ा 
५ 

4०
 

4 

भरी- 
या 

छ 
५. 

पर 

० 

पिला 
लि] 

के 
श्र 
5. | 

फ 
है 
च् 

खान 

समदतता सजता । 
ः 

का ज हि हुए] 

पु 

[ 
मध्य; । दार्गमन गसानरसमृएन 

_> 

| सस्मरत सनन््दा साध 

प्रतम ॥ 

। 

स्यथः ,-+>>०० 
ढक ५ 

घन !। 

हि 

यू ५, अं 

ज्ल्ज्ट्रार 
र 

2, 

२९० 
थ 

प्रकमादइरा- 
फ्ा 

हर 
४ प 

थेगच 
२ 

.0२| 

कक, 

परस्याप्य रा 

 सपर 

$ 
३ 

है| ४ 
प् भर 

समभिषक 

हति। 

नमस्ते: प्रनरयमान 

कप] 
+ स्स 

कुल, 

दमात्यस 

ह 

| अद्याई: 

| आइरर 

ट् 

स््टेझसः 

ट्र 

कर 

मना 

श्र पट 

प्रा 
श्य्ज 

३ 

हे 
/च्ण प् बम 

न्प््ध 

5 
छ 

८32. शत 2 
हर $, श् 

४ ॥ १७०८ | हे तो मद्दास्थ प्र थे स्रष््डर ग्रह $ 

भिम 
3! 
है 

कप 

+ 
च्य अर रामोउमा 

कि 

द्भमः भी 
किया 

अर्ल्झत इति | | तंन्न 

तमभियेशसवाप्य । भू 

+ 
ग 

भ्रव 
३ ग्ड्ि संस 

र पिरणि 
द्धिः 

त्कारा 

अटापटछवि: 

दा 

दरा्सट 

धर रघु य॑रामय है न ८ 

ह 

अर्लड 
तेषां सुरय 

है ्क धो- 
तेविभमिनिन्नमणिद्यार दि- 

। रध- रे 
हे 

4 

म्िल्व 
का 

र्सा 

श नि एदि ३० विशप्नम हुदि 

गुस; 

ही 

+# 

प्र 
207 

+ मोसनपूर्वन॑ 

ति पाठ 

पुरप्रमेशारगि 

[; रक्त 
हु 

व 

वैगलता 

न्झ्त 

ब्योप्या 

'विचिल 

्ट 
ते 

हट ५० 

॒ फतो 

पुरान्मुस्यो 
अचार 4 

ति पाठः, 

॥ 

हर 

पुन 

हे 
कई 

ु ( 

तिपाठ 

+ 
गा 

ह 
7 

दा 

१५ 

हे 

2 

है। 

| 

भाव 

छ्त 

पि 
कप 

डर 

भू 

र्गा 

प्रजता गतिम 

प् 

सर 

कि 

ऊन 

न््ज़ 

मिर्य 

गः 

|| 

हे 
क (१5६72 6९ 

जार 
या 5 

*' 

प्श 
+ 

श्र 
हक 

ञ्ॉँं 

प५« 

जग 

पिल्त; 

ब|ि १४ 

मन्धर्रा ने * 

। 

च्थाम्ब्या 

डि || 



४8२० चस्पूरामायणस् | 

मानों प्राप । पुष्पक विहाय रथमारूढोष्मूदित्यथः । अश्नोतेश्रा इलभ्यासदीपे- 
सुडागमों । तथा महारथों महात्मा स॑ असिद्धों भरतश्व । मनोरथं श्रीरामाभिषेकरूप- 
निजवाड्छितार्थसिद्धिमानशे । श्रीरामासिषेकेण परिपूर्णमनोरथो5भूद्त्यिथिः । रुचिरा- 
वृत्तम---“चतुर्ग> है रिह रुचिरा जभौ सजौं ग:? इति लक्षणात् ॥ 

तन्न च सेवाविचक्षणाभ्यां शनुन्नलक्ष्मणाभ्याममितों विधृतव्यजनः 
परिजनाचारनिरतभरतोद्स्तविमल्मुक्तातपत्रो विचित्रोपेहितनेपथ्यचा- 
रुरारूढशताडुमेतझ्वैराशरछ॒वगर्वाहिनी पतिभिरनुगम्यमानः प्रवत्येसान- 

श्वेताक्षतकुछसलछाजोपचारपो रपुरंन्ध्री कद्म्बतरस्भचलितमेझी रसणिका- 
आीवलयर्वांचालितां वाद्यमानमाज्ञलिकतृूर्यघोष्णां वैवोधिकविविधरव- 
अ्रवणसमयोचलितसामोद्पोरसंबाधां सोधान्तरगवाक्षचलिततरुणीजने- 
क्षणरेखानीछोत्पलदामतो रणाभिरामसरयान्तरामयोध्यामाजगास राम- 

चन्द्र: ॥ 

तत्नेति । कि चेति चार्थः। तत्न तस्मिन्समये सेवाविचक्षणाभ्यामुपचाराचरण- 
ततराम्यां ग॒न्रुन्नलक्ष्मणाभ्याम् । ज्येष्ठकनिष्ठभावोष्च्र न विवक्षितः । लक्ष्मणापेक्ष- 
यापि शत्र॒प्नस्यादरातिशयद्योतनार्थ वा। तथा च महाकविप्रयोग:---शन्रुप्नलक्ष्मण- 
मुखरुपचर्यमाण: साम्राज्यमोगनिरतो भरतो वभूव” इति । अभितः । उभयप्रा- 
शयोरिह्यर्थ: । विधूते वीजिते व्यजने चामरे यस्य स तथोक्त: । परिजनाचारनि- 
रतेन भृत्यजनोचिताचारतत्परेण भरतेनोदस्तमुत्क्षिप्तं विमर खच्छं च॒ मुक्तातपत्न॑ 
मौक्तिकच्छत्न॑ यस्य स तथोक्त: । विचित्रमाश्चयकरं विचित्रसंनिवेश वा । यथा तथो- 
पहितेन विरचितेन नेपथ्येन दिव्यभूपणाम्वरप्रयुक्तावयवग्रसाधनेन चारु: सुन्द्रः। 

तथा झताझ्ञ रथा:, सातज्ञ गजाः, ते आरूढा अधिष्ठिता यैस्तः। 'शताहइः स्यन्दनो 
रथः” इत्यमर: । आशरप्ुवगवाहिनीपतिमिर्षिभीषणसुग्रीवप्रमुखराक्षसवानरसेनाना- 

यकरनुगम्यमानो इनुश्चियमाणश्च सन् । रासमचन्द्र: श्रेताक्षतानां कुसुमानां लाजानां 
चोपचारो निशक्षेपणरूपोपचारः ग्रवल्येमानो मइलाचारतया क्रियमाणो यैंस्तानि त- 

१. लक्ष्मणशन्रुन्नाम्याम्? इति पाठ:, २. “विधूयमानधवलवाल्व्यजनः? इति पाठ:. 

३. 'मणिविमल? इति पाठः. ४. “उपजातमनुजवेपचारुभिः” इति पाठः, ५. 'मातत्नैर- 
लंकृतै:ः इति पाठ:. ६. वाडिनी” इति नास्ति क्चित्. ७. शेपाक्षत” इति पाठः. 

८. 'सीरभ” इति पाठः. ९: मझुमजीर” इति पाठ:. १०, वाचाटितद्शदि्गिन्तराम? 

इति पाठ:. ११. 'भिरीम्नदहशद्भादिकविविधारव” इति पाठ:, १२. 'तरुणीकटाक्षलेखा? 
इति पाठ: १३. रिथ्यां तथाविधाम” इति पाठ: 
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8२२ चस्पूरामसायणम् । 

अथ कवि: काव्यवर्णनामाख्यानपूर्वकं काण्डससाप्ति छोकेनाह-- 

साहित्यादिकछावता शनगरपआमावतंसायिता 

श्रीगड़गधरधीरसिन्धुविधुना गज्ञाम्विकासूनुना । 

प्राग्भोजोद्तिपश्चकाण्डविहितानन्दे प्रवन्धे पुनः 
काण्डो लक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोडपि जीयाबिरमू॥११०॥ 

इति श्रीलक्ष्मणकविविरचिते चस्पूरामायणे युद्धकाण्डः समाप्तः ॥ 

साहित्येति । साहित्य काव्यनाटकालंकाराद्सिमुदायरूपविद्या तदादि भ्रमु्॑ 
यासां ताः । कला विद्या अस्य सनन््तीति साहित्यादिकलावता । सकलविद्यारहस्याभिज्ञै- 

न्ेत्य्थं: । अन्न कर्मघारयस्याप्यजुद्वेगकरत्वात्सवेद्धिकेशील्याद्विन्निवेढिव्य:य । शनग- 

रमिति ग्रामसस्यावतंसवदाचरितो 5वतंसायितो भूषणायमानः: । उपमानार्थकाचारक्य- 
जन्तात्कर्तरि क्त: । स चासी श्रीगद्गाघरधीरश्व श्रीयुक्तो गज्ञाघरनामा पण्डितः । “धीरो 

मनीपी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्पण्डितः कविः” इत्यमरः । स एवं सिन््धुः समुद्रस्तस्य 

बिधुना चन्द्रेण । पुत्रल्यादुछासकरलाच तद्ूूपेणेल्यर्थ: । अत एवं क्लिष्टपरम्परितरूप- 
कम्। विधुर्विष्णे चन्द्रमसि! इत्यमरः । गद्ञाम्विकासूनना गदल्ञाम्बिकागर्भसंभूतेन 
लक्ष्मणसूरिणा लक्ष्मणाख्यविदुषा । ग्राक्पूर्व भोजेन राज्ञोदितैर्विरचितै: पद्चमिवालि- 
काण्डादिसुन्द्रकाण्डान्तै: काण्डर्विहित आनन्दो विद्वत्प्रमोदो येन तस्सिन्नित्युत्तरप- 
दसमासः । प्रवन्धे चम्पूरामायणाख्ये काव्ये पुनर्विरेचितः श्रणीतः पष्ठ: पण्णां पूरणः 
काण्डो युद्धकाण्डोडपि चिरं जीयात् । सर्वोत्कर्षण वर्ततामित्यथः । शार्दूछविक्री- 
डित॑ बृत्तम् ॥ दा 

पूर्वेषां बिदुपां मतानि विविधान्यालोच्य तत्सारम- 
प्याकृष्येयमखण्डपण्डितपरीतोषाय संदर्भिता । 

यबत्र प्रतिमाति दूपणमिदं विज्ञायतां भूषण 

तत्रापि अतिभाति चेन्ननु परामस्॒र्यं ह्मवश्यं बुधेः ॥ 
लोकेघु अतिभाति मध्यमजगत्तत्र चिलिझहयो 

देशस्त्र तथाद्रिमौलितनयातीरं परं तत्र च । 

१, अस्य छोक्य स्थाने--- 
“'कोलालाख्यमहाग्रहारमहिताकल्पेन संख्यावतां 

(९ विशारदेन प्ोमना 6 

मूधन्येन विशारदेन विधुना श्रीसोमनाथोंदये । 
आग्मोजोदितपश्चकाण्डमहितानन्दे प्रवन्धे पुनः 

काण्डो निर्मित एकचूत्तपतिना पष्ठो5पि जीयाबिरम् ॥? 
इति पाठ: क्चितव, | 



युद्धकाण्डम् । . छरेहे 

गामः काझलरीति तत्र महितः श्रीरामचन्द्रः सुधी: 
;ल् श्रीमानुद्वदताममुष्य कविताकन्यां रघूणां पतिः ॥ 

इति श्रीमत्परमयोगीन्द्रवृन्द्सानसेन्दीवरसंदोहानन्द्लाभाभिनन्द्तिरघुनन्द्नचरणा- 

रविन्द्समकरन्दाखादनकन्दलितसारखतेनाखण्डिततपःप्रचण्ड्मुनिप्रकाण्डमण्डलेश्व रशा- 

ए्डिल्यमहासुनिगोन्रावतंसस्थापब्वान्ववायसुधापारावारपारिजातस्य॒ घन्वन्तयेवतारान्त- 

रस्यायुवेंद्प्रमुखनिखिलविदयासारससबेशसावभौसस्य धन्वन्तकोदण्डवर्यस्य तनूजेन ग- 

ज्ञम्बिकागर्भरलाकरसुधाकरेण रामचन्द्रचुधेन्द्रेण विरचितायां चम्पूरामायणव्याख्यायां 

साहित्यमझूषिकासमाख्यायां युद्धकाण्डः समाप्त: ॥ 

रामचन्द्वार्यरचिता रामचन्द्रपदार्पिता । 
व्याख्या श्रीयुद्धकाण्डस्य पूर्णा मल्लूपिकामिधा ॥ 





चम्पूरामायणस्थ'छोकानां सूची । 

. रो ० का० 

अछेशसंमूतगतागताभ्यां | सुन्द्र- 
अचलमथ सलीलप् युद्ध. 
अजनि पुनः समीकम् [युद्ध. 
अतिचकितमतिः पुरैव अयोध्या, 

अद्याकुलां हरिवर्ले युद्ध. 
अन्नागमद्रीतमधमसेदारान् | वाल. 
अथ जलचोी निपितु युद्ध. 
अथ तमुवाच सा जनक [सुन्द्र, 
अथ दशरथ: पुत्र राम॑ अयोध्या. 
अथ दशरथनन्दना युद्ध. 
अथ दशरथवाणीं ताम् | वाल, 
अथ दाशरथेः कर्णमू.._ बाल, 
अथ निगदितनीति युद्ध, 
अथ निशिचरनाथं सुन्द्र, 
अथ निशिचरमाथात् बाल. 
अथ मदणगर्जितिरधिक [युद्ध- 
अथ रघुकुलनाथो अयोध्या, 
अथ रासाभिधानेन वाल, 
अथ वारांनिधि ध्यायन् युद्ध. 
अथ चवीचीचयच्छन्न वाल. 
अधथ सरसिजयोनेः वाल. 
अथ सेनान्यमिच्छद्धिः बाल, 
अथांशुमानय राज्य बाल, 
अधथाखिलजनेक्षणेक्षित [युद्ध 
अधात्रवीद्विरिवरतुइम् |सुन्द्र 
अथावासं शान्तेरकुत अयोध्या: 
अदृश तां नदीं तत्र. चाल, 

अनपल्यानथामदञॉोनू._ वाल, 
अनिमिपभुवने वा व्योप्नि सुन्द्र, 
अनुजरचितपर्णागार अयोध्या, 
अनुनीय रावणिरथो [बुद्ध . 
अनुपधि रचयचित्वा अयोध्या. 
अन्योन्यस्य सरक्षरक्ष्य युद्ध. 

ध् 

'६<5:2::>5 >॒ 

पू० श्छो० का० 
७२|अपहृतविवुधार्ते वाल, 
६६|अपाटवात्केवलमजकानां [बाल 
६ ० अपातयह्खगमुपाश्रयन्त | बाल 
६२|अपि कुशलममत्यों बाल 
३२(अपिवदियमसन्रे अयोध्या. 
९०|अभयागतो मद्पयाति [युद्ध- 
२७|अभिषिक्ते तु सम्रीवे. | किष्किन्धा, 
३२|अभूद्राजकम्लान अयोध्या. 

अभ्यच्य कस्मेचित्ू. अयोध्या. 
९५ अमी तटसमीपनिशर  [युद्ध- 

१११|अम्भः पूरसुसंपूर्णा किष्किन्धा, 
४२|अम्भोजसंभवमसुं बाल 

##४| भय कथथ स्थादिति द ् 
8५ अय कालः कालप्रमथक्र- कि ष्किन्धा, 

२८ अयमसुखयदेत्रं देवू _ | क्लिप्किन्धा, 
58 ० अर्य महात्मा तपसः वाल, 
कि १|अयि कवलय भर्मिंमूं. [अरंण्य 
4. ५४|अथि समसुखढुःसैरन्विक् | बुद्ध 
५. ,८|अधोंदीरितवीरवादम् » 

््यतस् रक्षसाम [युद्ध 
१०७|अल्घुचलितंशझ्नज्ञावात |अयोध्या 
६८|अलुंकृतः कृतमभिषेक युद्ध. 
७७ अलव्धनिगेमा शंभो: वाल, 
८४ अल्म्बुसायामिक्ष्वाको: बाल, 
५९ अवकीय दाशरथिः [बुद्ध 
३९ अवकीये दाशरथि: युद्ध. 
५२|अवश्यथेड्वसिते वाल, 
६३|अवेलेपभराकान्ता वाल, 
७४ अवलोक्य हिरण्यनाभ सुन्दर, . 
८३|अविरतक्ृषितान्तं अयोध्या. 

+ 
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स्लो ० 

अविरलमिनवंशं 
अशोकवनिका लेभे 
असमज्जञ सुतं लेभे 
असमञझसंचारित्रम् 
असमजञ्ञस॒तं पौन्रम् 

छोकानां सूची । 

का० 

अयोध्या, 
अरण्य, 
बालू. 
बालू. 
वाल. 

असुरसमरवेलाजातवाधा | अयोध्या, 
असी जनकनन्दिनीं तत|सुन्द्र. 
असी वसिष्ठनिर्देशात् वाल. 
अस्ति प्रशस्तविभवै: | वाल. 
अस्ति प्रशस्ता जन वाल, 
अस्माकं॑ रूपलक्ष्मीम | किष्किन्धा. 

अस्माननाश्रिततपोचन अयोध्या, 
अस्मिन्पुरा पुरभिद: वाल, 
अस्य पीताम्वरल्माग | अयोध्या, 
अहं वेदयस्थ झ॒द्रायां. | अयोध्या. 
अहह निहता लड़ा वाला [युद्ध- 
अहह् विधिनियोगादद्य | युद्ध. 
आकर्ण्य किनरमुखात् [ुद्धन 
आक्ृष्य दूरमुटजादथ |अरण्य, 
आजानपावनक्षीरां बाल, 
आदाय तत्सगुणमाझ वाल, 
आदिल्यः कृतकृत्य एप |सुन्द्र. 
आदिश रघुनन्दनेन [युद्ध 

आदीप्यमानपवनात्मज |सुन्दर, 
आदी नीलांशुकभ्रीस्तदनु | सुन्दर, 
आधूय मोहमहितो युद्ध, 
आधो सिद्धौपधिरिव क् 
आनन्दयाप्पविसरो वदने (अयोध्या, 
आनन्दमन्यरमनन्तर [बुद्ध 
आनाकलोकपरिकीर्तित |सुन्द्र, 
आनीतचूडामणिसंनि |स॒न्द्र. 
आपाटलाधरपुटान्त  [सुन्दर, 
आपूरयन्मइलतूयघोपषेः अयोध्या, 
जावालबृद्धमनुगच्छति अयोध्या. 
जारुद्य पुष्पकमय॑ युद्ध 
जारुद्याद्रिमथावरुद्य सुन्द्र, 
आर्यस्य रक्षितुमसूनचुजः| युद्ध. 
आयीर्यान्विषणा कायो | किष्किन्धा, 

घू० को का० |] प्रु० 
६७|आलोक्य दूनमनुजम् [युद्ध ८० 
३३|आवतंगर्तसंग्रान्त वाल, ८१ 
६६ आविःप्रलापमटवीमू. अयोध्या, | ४७ 
2४७ आविःशाखाशिखोन्रेय. [वाल. ८० 
७१|आविदवेभूव पूर्वादरेः सुन्दर, , | १० 
१९ आश्रुतः श्वुतइत्तेन चाल, ४० 
१५|आसारधारां विकिरनू. जिद्ध- डर 
९४ आहूय राम विनयासि लियोध्या, | ७ 
१८|इति जनकपुरोध:'छाघितो| वाल. ९९ 
११ इति ब्रुवाणं कृतसौहूदं तम्| किष्किन्धा.| ४२ 
२४[इति विविधरसासिः बाल, ७ 

५|इत्यं वदन्निन्दुमु्खी सील युद्ध. १०७४ 
३८|इत्थ॑ विद्तिदृत्तान्ते बाल, ९२ 
४०[इत्थं विलप्य दम्मितां भरण्य, | ४१ 
०८ |[इत्थ जाम्बवृता परापर |किष्किन्धा,, ४८ 
९४ इत्यालपन्करुणमेष युद्ध. ९ 
३ इन्द्रनीलाचलो दख्वत् चाल, २२ 

१४ इह समदगजेन्द्रन्यस्त अरण्य, | ९ 
२६ जचस्थे गृहपन्नके चाल. २५९ 
५४ उचैगतिजंगति बाल, नर 

११३/उज़म्भित्तस्स तरसा [सन्द्र, ७ 
१४ उच्नासकासरमुदश्चित युद्ध. ६ 
२६|उदपत्तडुपभोक्तुम् किष्किन्धा.| ४७ 

६३/| उपन्नवृक्षस्थ परोक्षभावा |सुन्दर, | २५ 
 ५९| उपचितजीवनधारा किष्किन्धा.| ३५ 
७५१|उपरि यथा यथा मणि [चुद्ध, १०० 
४|उपागती सिलितपर |वाल, ९, 
४[एकं हैहयसंभवात् युद्ध. ३६ 
<|एतद्विक्रमवीक्षणन जनि सुन्दर, | ५८ 

४<| एते वद्वधिरे वीराः वाल, ३३ 
७४३|एनां पुराणनगरीं बाल, पै5 
४४| एवंविथे प्रियतसे किष्किन्धा.। ३५ 
<ॉएवं निशम्य कुपित:. [सुन्द्र, ५३- 

४४|एवं भर्नरा संत्सिताप्यादे |अयोध्या, | ३३ 
९९|एपा निरृध्सतिरात्म अयोध्या, | ७० 
७०।एपा राक्षससार्वभीम  |सुन्द्र, ३ 
९०| ककुमि कुलिशपाणेः किपष्किन्घा,। ३८ 
२१ कन्याद्वयममुष्यासीतू बालू, ५६ 



छो० 

कपयः कैकसेयानां 
करतलैरपचायमसथेक्षण: - 
कल्याणवादसुखितां 
कल्याणि लटद्ठियोगेन 

छोकानां सूची । 

का० 

युद्ध. 
। 
अयोध्या, 
सुन्द्र, 

काकुत्स्थोष्प्यथ रक्षसाम् भरण्य, 
कान्तारभाजि मयि केकय| अयोध्या, 
कामक्षिप्तपृपत्कमिन्न 
कारुण्य निरवधि यत्तव 
कि नागतस्ते श्रवसो: 
किमिति भजथ मौनम् 
कुशरूपकुशेशयासनाद्न 
कुशस्तम्भे 5पि संभूतम् 
के यूयमक्षतवलले 
केशहस्तं खवहस्तेन 
कोपादसो परिघतोमर 
कोपादुत्पतितस्तदा 
कीवेरस्य तु पुष्पकस्य 

किष्किन्धा. 
किष्किन्धा, 
अयोध्या, 
किष्किन्धा, 
सुन्दर, 

किष्किन्धा, 
किष्किन्धा, 
अयोध्या, 
युद्ध, 
युद्ध 
युद्ध 

कौसल्याये प्रथममदिशत्| बाल 
कृतासमञ्ननिर्यासस् अयोध्या. 
कृत्वा मारुतिलद्नोत्यित | सुन्दर 
कला मूधनि शासनम् [युद्ध 
क्रव्यादवपुषा सोषइ्यमू | वाल, 
क्षताकैभवर्तेजसि क्षपित/ युद्ध. 
क्षिप्ताः संयति पृष्पिता:। युद्ध. 
क्षितिपतितनयानां हम्त| किष्किन्धा, 

क्षीराम्भीघिजेंठरमभितो 
खण्डनाय वसुधावधू 
खरपरुषि शरासने 
खरवधपरि शुद्धे 
जगञ्माह जनकात्सीताम् 
गड्ञ सप्ताकृतिर्जाता 

वाल. 
अयोध्या, 
अरण्य, 
अरण्य, 
चाल, 

चाल, 
गच्छता दशरथेन निरद्दे्ति|अयोध्या. 
गयदयानुबवन्धरसमिश्रित वाल, 
भुणमनिमिषचापे कंचित्| चाल, 
घनरयामलपतन्नस्य 

चर्म 7 
घोरस्य राघव 

अयोध्या, 
सुन्द्र 

चक्रे शक्रजिदाकज्षया र॒ण|[सुन्द्र 

घर ली ० का० पु० 

५४ चुलकगतससुद्राखादने | अरण्य ११ 
चूडामाणिं कपिवरस्य सुन्द्र ३६ 

३१|छन््दोमयीनां निलयस्य॒ |वाल १० 
२७ जनकः खकनीयांसम् 
१४ जनक: खयय॑ दन्नुजवंश 
३०|जननीतिविहीना मे 
३४ जज्ञे तद्त्रभवती 
१४ जेतारमाहवसुखे 
१४७ज्योत्ज़ां विनापि 
४५|ज्वलूद्नलं त्रिशूलम् 
३२५त एते तपसा दीपे 
७ ततस्तनयदृत्तान्तं 

४०|ततस्तस्योपान्ते जनक 
७५ तितो गोकणमासाय 
७४ ततो घुतनखायुध 
३१ ततो भमरतशज्र॒न्नो 
२७० ततो भाविनि संग्रामे 

२ ततो सद्परिषघ्लुवप्रवग 
३५ ततो महर्पिजेनकस्प राक्ष: 

३| ततो हनूमान्द्शकण्ठ 
६५।|तत्करास्तमसा रुद्वा 
६<(तत्काले पिशिताशनाश 
६५तत्र तत्पन्रसंछन्न 
५५ ततन्न वालिकरजुन्न 
१९ तन्न सत्र परित्रातुं 
१४ तन्र सीताविवाहंर्थम् 
'< ९ तत्राभूत्कत्तिकाग्री् 
२० तत्रासनं द्रुतमपास्य 
२१| तथातिथ्य चक्रे भरत 

१०८४|तदतु जनकपुन्रीयाच्यया| अरण्य, 
<८५|। तदनु दनुकवन्धेना 
१ तदनु शलूमखण्डयतू 
३।तदेनामेनसो सुक्तां 

१०९ तनयविरहवार्तामात्र 
किष्किन्धा,| ३९ तनु तनूछत्य तदा हनूमान| सुन्दर, 

४१ त्तपनपवनयोये: प्राप्तवान । 
५५ तमेनमन्वजायन्त 
६३|तया तटिन्या जाहृब्या |चाल- 

बाल, १०७ 

युद्ध, ९२ 
अयोध्या. | ७१ 
युद्ध. 2५९ 
युद्ध ४८ 

सुन्द्र, १८ 
युद्ध, ५५९ 
वाल, ७० 
वाल, उ्ड 
अयोध्या, | ७८ 
बाल, ० 

युद्ध- ४१ 

बाल. ११० 
बाल. - डर 

युद्ध. 49 
बाल, १०२ 
सुन्दर, है| 
सुन्द्र, ११ 

बाल, ४१ 

सुन्दर, (१६ 
किष्किन्धा,| ११ 
बाल, ३६ 

बाल, (०१ 
चाल. श्र 
किष्किन्धा.| ३० 
अयोध्या, | ७३ 

२५ 
आअरण्य. | ४३ 
अरण्य, -्डे 
चाल. ९ 

अयोध्या, | १३ 
् 

चाल, ३) 
्द 



9 लछोकानां सूची । 

शो ० का० 

तयोरेकस्य संरम्भो अयोध्या- 
तरंगाकृष्मार्तण्ड वाल. 
तस्मिनक्षणे वरयुगं चिर |अयोध्या. 
तस्मिन्नित्य॑आर्थना अयोध्या, 
तस्मिन्नज्ञम्मितोष्ण अरण्य« 
तस्मिन्प्रदो बसमये सुन्द्र, 
तस्मिन्महापथधिया बदनं| अरण्य, 
तस्मिन्हनूमद्रणिप्रभवे |झन्दर- 
तस्या विदेहदुहितुः पद अयोध्या. 
तस्थेद्माश्रसपद सरसी अरण्य, 
तातः खबाचा व्यवहृत्य | अयोध्या: 
ताते पितृवनं यातते अयोध्या. 
तां नदीं विद्ुधा लब्ध्वा | वाल. 
तापोपशान्तिनटनात्._ | किष्किन्धा, 
तामावसहशरथ: वाल. 
तावुभी च भ्गुवंशसंभवी वाल, 
तासु प्राचीं गतास्तिस्र: वाल. 
तिप्नन्क्षत्राहंशचत्तो बाल, 
तूणीमुखात्त्वरितमुद्धरणे [युद्ध 
तोयादानसदानपुष्कर अयोध्या, 
अविध्यं श्रयतां वत्स वाल, 
त्वतित्राहं परित्रात सुन्द्र. 
त्वद्भिलपितपूर्या वश्चित:| अरण्य, 

लया मया च कर्तव्यः अयोध्या. 
त्वया सह अस्थितचित्त |सन्द्र, 
दत्ताजुनविकासेन क् 
द्शमुखपुरमध्ये वीक्षिता|सन्द्र. 
दशमुखरथमाशुध्वस्त |अरण्य. 
दशरथात्मजयुग्मनिरी |अरण्य, 
दशदातनयने5पि चीक्ष्य |अरण्य. 
दशाननशरक्षतिक्षरत् (बुद्ध. 
दिलीपे5पि दिवं याते | वाल. 

दिवाकरप्टोपभवां ममार्ति | किष्किन्धा, 
दुःखे सुखे च रज एवं वाल, 
डुवारे तदनु दयोश्व. युद्ध. 
इृष्टे यत्र यदच्छयापि. [युद्ध 
टदृष्य राममनेकजन्मरचिते:| अयोध्या, 
देव तस्थाः अ्तिष्ठासून सुन्दर. 

८६ निर्णयाविषयमस्थ वाल्त: 
०५| निर्मिन्नसालकटको 5स्मि 
८४| निशाचरीस्तां निरवद 
५७| निशिचरपतिरित्यवेत्य 
६३।निश्रेयसप्रणयिनीं पदवीं 
५| नून॑ जनेन पुरुषे महति 

३७ नून॑ विद्तिक्वत्तान्ते 
८१|त्रपसुखविमुखेन खेन 
२४|नेतुं शोकरसं निशाचर 
२३ िवाभवस्त्वमिह शील 
६९ न्यओ्रोधपत्रसमतां क्रमशः 
३१ पक्षाभिधातरयरेचित 
१६|पतति सम तत्प्रथमम् 

परिण्ह्य तं झटिति 
परिणतिपरुपाणां 

७६ पर्याप्तश्रमदसुपेयुषां 
४१ पयाप्तभाग्याय भवानू 

९४ परियन्ननन्द भरत: परि 
४७|परयेदानीमुद्धिपरिखा 

१| पातित्रद्यहु ताशनंन 

४८।|पानेन हीनजलमब्धिम् 
७७ पूजोपहाररचनाय 

का०, 

सुन्द्र. 
*4वाल, 

सुन्द्र. 
युद्ध, 
किष्किन्धा- 
सुन्दर, 

युद्ध. 
किष्किन्धा: 
वाल, 
अयोध्या. 
युद्ध. 
चाल, 
किष्किन्धा, 

सुन्दर, 

सुन्द्र, 

किष्किन्धा. 
सुन्द्र, 

किष्किन्धा, 
सुन्दर, , 
वाल, 
सुन्दर, 

अयोध्या. 
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पुरा मनोरमा नाम बाल. 
पुरीमयोध्यामध्यास वाल, 

पॉलस्ट्रपातकिसमागम सुन्दर, 

पौलस्त्यमग्रजनुषं परुषं |युद्ध. 
अणीतमणिपादुक ग्रणतम् युद्ध. 
अतिद्निमवरदातैब्रह्म वाल. 

पु० 'छली० कौ०ण | छु० 

७५५।|महासमरसूचक: प्रति किष्किन्धा,, २७ 
६४/मातुराज्ञां वहन्मूध्रो... अयोध्या, | ९७ 
६६[मातुलो गरुडस्तेषामू वाल. ज्३े 
१७|मा निषाद ग्रतिष्ठां त्वम् | बाल. ६ 

१०५[सा भूत््वत्पदपद्ययो: अयोध्या, | ९९ 
४५|मायाम्रगेण तव मैथिलि |स॒न्द्र, 58. 

अत्यर्पितानां कपिपुंगवने|किष्किन्धा,, १०मायास्गे समरनाटक न्द्र, ण२ 

प्रभामिवार्की तमसां (अरण्य, 
'परह्लादस्य व्यसनममितं वाल, 
ग्रविर्य विपिन॑ महत् |अरुण्य, 
असुप्तवहिणश्वासपारणा (युद्ध, 
प्राग्मन्धरेति महिषीति |अरण्य, 
प्राचीन व्यसन सुरेन्द्र |किष्किन्धा, 
आप्य तत्थथम युद्धे. विद्ध 
ग्रावोधयत्तदनु पह्िसुखः | युद्ध. 
आरब्धयात्रस्य रघूदहस्य॑ अयोध्या. 
आविक्षदविषि परं [युद्ध 
प्रिये जनकनन्दिनि प्रकृति| अयोध्या, 
ग्रेह्लन्ती पिशिताशया |सुन्द्र, 
बद्धाद्रोषपि परदारपर |स॒न्द्र, 
बलेन तपसां लब्घे वाल, 
बहुमिरिह किमुक्त: अयोध्या, 
'वाहुचन्द्ननिषज्ञकोटरातू | हन्द्र. 
ब्रह्मात्नविन्नस्तजयन्त  |सुन्द्र, 
'भरतसखदनु प्राथ्य॑ अयोध्या, 
भरतस्तेघु कैकेय्या:.. (बाल. 
भीतो भूमरतः किमम्ब अयोध्या, 
भूमी ततः पछ्रवगराज [चुद्ध. 
भूयो5पि सो5यं रघुनाथ [सुन्द्र, 
भोजेन तेन रचितामपि [युद्ध- 
मध्य तनुत्वादविभाव्य वाल. 
मन्द्मन्द्मपयद्वलित्रया बाल: 
मम सुरनरगीतख्यातिभि:| अयोध्या. 
समाथ शैलादथ वालि: युद्ध, 
मयूरीव महानायं अयोध्या, 
मलयगिरिचलोड्यम् 
मह्ीं चूतवनादिव खुह्ठि सुन्द्र, 

महामहीध्रसपध्रीचीमू |सुन्द्र, 

१२|मारीचनीचमतिराहव बाल, ७० 

१५| मद्रामुद्वितजीवितामू ुद्ध. ३' 
१| सुनिभशाश्रो पज्ञानि बाल. 2 

१०२ सनिशापक्ृतोत्पत्ति:ः. अयोध्या. | ५९ 
२२ मिध्याश्रमार्गपरिमागण अयोध्या. | ५१ 
३७ यक्षः सुकेतुईद्दिण बाल, ३९ 

५२ यत्कीतिस्तिककायते. वाल, (१०६ 

५३ यल्ो मुधा मवति यत्र [युद्ध उ० 
४२।यत्र कानता न पश्यन्ति |अरण्य, | १८४ 
९७।यत्र कान्तैविमुक्तानाम् |किष्किन्धा| * २ 
३९ यथा यथा राघवराज अयोध्या, [- ४३ 
४५९ यदुचितमहो मायाशीलस्थ| युद्ध. "जज 
५० यद्वाहुराहुरसनायित [वाल, ,२० 

२४० ययहूरे पुरः पश्यन्ू. शुद्ध, [१०५१ 
४३|ययस्ति कीतुकमपूर्वी. |अरण्य, (“३५ 
५१|या ठु नः पदवी सैधा जरण्य. ढ 
४६|यान॑ मदाशयमवेतद्य यथा युद्ध. ,)० ३ 
“८२ यामेवाहुर्निशिचरकुलो |अयोध्या, | $ 
३९ यावद्याति पुरं पुरंदर (वुद्ध- डंद् 
२४ या वीक्षिताजनि पुरा यम युद्ध. ९१ 
६४ युगपत्प्राप्तमुणयो: बाल, ११४ 

९। युध्मद्वार्तासधाखाद ८ 
२|यैईन्दारकसुन्द्रीजनमुख्खे| सुन्दर... | ६१ 

३८ योग वितन्वति इनूमति |किष्किन्धा.| . % 
२६|योगेन लभ्यो यः पुंसाम् | वाल, '३५ 

३(रक्षःपते रघुपतेः युद्ध, ३५ 
६१|रक्षःपत्ती पतति छष्ध [युद्ध हक 
६५ रिक्षःसंघट्नचूर्णीकृतकनक |सुन्द्र, १८ 

५ रक्ष:त्रीवदनारविन्द॒ सुन्दर, | ५७ 
१७रक्षोव॒घः अकृत इल्ययम् |अरण्य, | ६ 
३१|रक्षोडवरोधवसाति. [चुद्ध, ३० 
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रघुतनयस्ततो विदित | युद्ध 
रघुपतिचापधोपसमयो |किष्किन्धा. 
रजनिचरमभागे वार [सुन्द्र, 
रणे तदनु दारुणे रभस [युद्ध 
रहस्तदानीं रजनीचरेन्द्र:| युद्ध- 
राक्षसासिक्षतः क्षिप्र अरण्य, 
राजन्यधर्मविदुपो5पि [युद्ध- 
राम: काममुपाश्नयिष्यति अयोध्या. 
रामस्तमाह चिनतं रजनी। युद्ध. 
रामाकपणभम्नकामुंक वाल, 
रामानुसाररसनिर्गत अयोध्या, 
रामाश्नमाद्विगतलक्ष्मण |अरण्य, 
रामान्राइलितेपु युद्ध. 
रामे बाहुबलं विद्वण्वति वाल. 
रामे विदेहसुतया तरु अयोध्या. 
रुद्वापि यान्तमनुगच्छति|अयोध्या, 
रुपा विशिखमुच्छिख॑ युद्ध. 
रेखारथाइसरसी रुद्द अयोध्या, 
लक्ष्मणानुगतं रामचन्द्र युद्ध. 
लक्ष्मी तनोतु नितराम् |वॉल. 
लजावशादविशदस्मर वाल: 
लड़दाहे5्प्यनातों सुन्द्र, 
लक्षपुरोपवनसी क्यध | सुन्द्र. 
लावण्याम्वुनिधेरमुष्य |अरण्य, 

लोकान्तरप्रणयिन श्र्लरं | भरण्य, 
वंशसप्ृशा हृदयहारि [वोल, 
वत्स कठोरहदये नयना |अयोध्या. 
वनचर इव साक॑ मेथिली अयोध्या. 
वनभुवि तलुमात्रत्राणम् |अयोध्या. 
बनमेततद्गते रामे वाल, 
चलयितचित्रवापवति [युद्ध- 

वलयिततटदेशर्वा हिनीनां | युद्ध. ! 
वार्च निशम्य भगवान् वाल, 
वाचामिदानीं किम सुन्द्र, 
वाणीविलासमपरत्र वाल. 
वातूल इच तूलानां ी युद्ध. 

वारिदादपि चरामनामतः युद्ध - 
वाल्मीकिगीतरब्ु [बाल, 
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३९ वासस्त्वचां भवतु किचन|अयोध्या, 
३२|विकस्वरमदोत्कटम् युद्ध. 
१९| विच्छियाशुमथार्ध युद्ध. 
४३ विद्येव त्रयीदृष्या बाल, 
१२|विपिनमवजगाहे अरण्य, 
३३ वियत्तले तदनु निलीय [युद्ध 
९३ विलइय विविधान्देशान्|अयोध्या: 

१४|विशिखे विशिखे तस्मिन |अरण्य, 
१९| विशुद्धशीलामनलेन युद्ध, 

१०४ विस्तीर्णाक्षैविपिनहरिणः अयोध्या, 
४६ बषस्यन्ती बृषस्कन्ध॑ अरण्य, 
२८ ेलोहइनमेतेपां अयोध्या, 
५९/व्यापारयन्नथ विछोचन युद्ध, 

१० २३|शतधारकठो रशिखेः युद्ध. 
५०|शरणमथ हशरव्यथा युद्ध, 
३४ शत्राशस्नि समुत्सुको5पि| युद्ध - 
२४ शिरसा तब सीौमित्रि: सुन्दर. 
२८ शिवयोयुज्ञतो वीर्य बाल. 
<५| श्रत्वा शक्रजितः सुतस्य [युद्ध 
१ श्रेय: पदात्पदमुपेति युद्ध. 

११६ स एप सानुजः प्रायात् |अयोध्या, 
६७|संक्रान्तवर्णोन्तरगाधि वाल, 
७४ संग्रामकेलिपरिघट्नभम्म |झेन्द्र. 
१८|संग्रामहुदिने तस्मिनू [छन्द्र. 
४०|स च सुचिरं नियुध्य युद्ध 
५२ स ता सतां बुद्धेमिव | किष्किन्बा 
५सल्यविक्ववमपत्यसंगतः अयोध्या, 

६४|सत्योयां गिरमिह अयोध्या - 
२५|स दण्डकाययां कृतदण्ड |अरण्य. 
5॥|संतापन्न॑ं सकल बाल, 
८२ संन्रस्य पू्वममुतस्तव | किष्किन्धा. 
२९|स पितरमनवेक्ष्य तत्र अयोध्या. 

+|स पुत्रीयन्सपत्नीकः चाल. 
६५|सप्राणा चेजगनकतनया (अरण्य- 
४|समभूत्समये तस्मिनू_ |अरण्य, 

७२|स मारुतन्तपाशजन्मा|सुन्द्र, 
५|सरसपटी रकुज्ञवन युद्ध. 
४|सव सपवेतासुर्वीम् बाल, 
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को का० | घु० शी ० का० | प्रु० 
सवल्कले दाशरथी अयोध्या. | ३९मसैन्यैस्ततो रघुपतिः: [युद्ध ७ 
सहलक्ष्मणं तमपि युद्ध. ६४|सैषा भागीरथी जहोः वाल, ८७ 
साकेत॑ समुपेयिवान्स । युद्ध. १०९|सो5पि गला बिल तत्र वाल, छ्र् 
सागरेण कृतज्ञेन सुन्द्र, ४ सो5पि छूुवंगसमिवीक्ष्य सुन्दर. | ४७ 
साधारणी क्षितिभुजां. किष्किन्धा.| १६|सोडरय॑ ददर्श दशकन्धरम् सुन्दर... | ४३ 
सापि सप्ताचिषा क्षिप्त॑ वाल. ६॥|सोच5्यं मदान्धहृदयो |[सुन्द्र, २० 
साहित्यादिकलावता युद्ध. ११० सोडहं प्रुवद्गसपततेः युद्ध, ३४ 
सिद्धार्थको महामात्यः अयोध्या, | ३६|सौख्यावहस्स पवनात्मज सुन्दर. ३० 
सीतापते: किसलयेः परि|अयोध्या. | ५६ (खकुतल्यै: शाखानामव सुन्दर, | ३७ 
सीता पुरा गगनचारिभिः| अयोध्या. | ३३ खतःसिद्ध यस्मिन्रितर अयोध्या, | ७९ 
सीताभिधानकमलां सुन्दर. ५६ 
सीतामाहतुकामा राय, 7 जद मा शर्म अरण्य,.. | ४२ 

सीतामुदीक्ष्य नितिन युद्ध ह॒ ९६ हरिकुलारवतश्वलितः युद्ध. ७१ 

सुखोचितानां सुब्यक्त अयोध्या, | ३७ बाग मे पी 
सुन्नामपुनत्नारिशिलीमुखा किष्किन्धा,| ४४ 7 हीं जनों हा इन्द्र. ६ 

सुवाहुराहवोन्मत्तः बाल. ५१[हा नाथ क् चिरायसीति|अरण्य. | २५९ 

सुमुखि मम सुमित्रा. [अरण्य,. | २७हलादे: शिखराणि तानि|वाल. ड८ 
सेचारसानुगतपौरमनो “अयोध्या, | ५३ह्द वीरा यूथनाथा: परि [किष्किन्धा,। ४६ 








